
Storsjötrollingen i Hallen 2023
Tävlingsregler

Skepparmöte

Kl. 07.00 alla tre dagarna i tältet , minst en från teamet måste närvara.

Tävlingstider

Torsdag 6 juli 08.00-17.00 Fredag 7 juli 07.30-1700 Lördag 8juli 07.30-15.00
Tävlingstid startas och avslutas med signalskott. Minimum 4 timmars fiske räknas
som full dag om tävlingstiden måste förkortas.

Start och mål
Vid ångbåtsbryggan i Hallen
väster om boj.

Tävlingsområde
Storsjöflaket (allmänna vattnet) samt enskilt vatten ner till Håkansta färjeläger.
Karta delas ut vid skepparmöte..

Brickor
Brickutlämning i samband med skeppar mötet (2st/team). En bricka fästs på fångst
påsen som överlämnas till funktionär före tävlingens slut. En bricka hängs upp på
tavlan senast 20 minuter efter slutskott. Om ingen fisk har fångats hängs båda
brickorna upp på tavlan.

Invägning
Fisk för invägning skall före tävling tidens slut överlämnas till funktionär på  ångbåtsbryggan.
Invägning påbörjas så fort som möjligt efter tävlings tidens slut, dock tidigast 30 minuter efter
slutsignal. Minimimått 50 cm med ej hopvikt stjärtfena, max 6 st fiskar/dag. All fisk inlämnad till
invägning skall vara fångad under trollingfiske.

Fiskarter
Öring, Röding, Kanadaröding samt eventuella Rödinghybrider.

Fiskeredskap
Max 10 st rullar och spön per båt får medföras ut vid varje tävlings tillfälle. Det är tillåtet
att använda max 10st beten samtidigt (lockblänke räknas inte som bete).



Fasta tafsar ej tillåtna. Naturligt agn är tillåtet om den är fångad i Storsjön (död
betesfisk). Max 100st får medföras ut varje dag. Mäskning förbjudet. Flagga/vimpel är
obligatorisk på pulka.

Kommunikation
Alla deltagare måste ha fungerande kommunikation i båten (radio eller mobil).
VHF-trafik sker på kanal 27. Tävlingsledningen nås på anrop ”Kvarnen” eller
mobiltelefon 070-203 68 13.
Poängberäkning
10 poäng/kilo och 20 poäng/godkänd fisk. Högsta sammanlagda poängsumma vinner.

Kontroll av båtar
Kommer att ske före start alla dagarna. 3 båtar/dag.
Krav på följande saker:
Flytväst eller flytoverall till alla ombord samt nödraketer skall finnas i alla båtar.
Vanlig kompass. Fungerande VHF-apparat eller mobiltelefon , för deltagande i
SM måste båten ha VHF. Max 10st rullar och spön. Max 100st naturligt agn
fångad i Storsjön(död betesfisk). Ingen orensad fisk ombord som håller
”tävlingsmått”. Båten får ej ha uppenbara brister som äventyrar säkerhet eller
manövrerbarhet.

Tävlingsledning

Tävlingsledare Mikael Jönsson Mobil 070-669 10 31

Vice tävlingsledare  Åke Granlöv Mobil 070-203 68 13

Räddningsbåt Jocke Toresson Mobil 070-669 69 29

Tävlingsledningen äger rätt att före start inspektera deltagande båtar och eventuellt förvägra
deltagande i tävlingen. Tävlingsjuryn består av 2 representanter från tävlingsledningen och 2
representanter från de tävlande. Tävlingsjuryn avgör om tävlingen eller tävlingstiden på grund av
väder eller andra omständigheter behöver flyttas fram, reduceras eller ställas in. Vad som avses med
dåligt väder avgör juryn. Brott mot gällande tävlings- och fiskebestämmelser medför omedelbar
diskvalificering. Eventuella protester skall inlämnas skriftligen före invägningens slut samma dag.
Minst 2 deltagare per båt. Utomstående får ej följa med ombord utan att tävlingsledningen godkänt
detta. Vid behov av naturligt agn (död betesfisk) kontakta tävlingsledningen.
Allt deltagande sker på egen risk.


