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Egerøynappet og Jærfestivalen  2019 
 
Til Deltagerne 
Vi ønsker dere alle velkommen til årets Jærfestivaler, og ber dere om å lese og følge informasjon i dette 
skrivet, slik at konkurransene kan bli gjennomført på en mest mulig rettferdig måte for alle deltagerne.  
 
Egerøynappet Jærfestivalen 
Lørdag  7. september 2019 Søndag  8. September 2019 

09:00   Fremmøte/Registrering 07:30   Frammøte 
10:00   Utror 08:00   Utror 
Effektiv fisketid : 5 timer.  
 

Effektiv fisketid : 5 timer 

 
Det fiskes etter Norges Havfiskeforbunds konkurranseregler med følgende tilleggs 
regler: 
 
1. Fiskeskippere møter 15 minutter før utror på anvist sted for instruksjoner om fisket. 
2. All fangst skal tildekkes best mulig og spyles regelmessig med kaldt vann for å sikre best mulig 

kvalitet på fisken. 
3. Opptelling av fisk skjer på vei inn fra feltet i samarbeid med fiskeskipper og assistent. Poeng 

beregning se neste ark. 
4. Agn (makrell) fås kjøpt på kaien.  
5. Hver deltager skal levere fangsten usløyd til veiestasjon i utlevert kasse, merket med utlevert 

merkelapp. 
6. Hver deltaker har rett til egen fangst. Fangsten blir utlevert når veiing er avsluttet. 
7. Medlemmer av Nord-Jæren Havfiskeklubb må være oppmerksom på at konkurransen teller med 

i klubbmesterskapet. Etter at fangsten er frigitt må den enkelte selv sørge for å velge ut de 10 
største fiskene og veie disse. 20 % av vekt vil bli fjernet for å kompensere for sløyd fisk. 

8. Det er fritt fiskeområde. Dersom dårlig vær vil eventuelle restriksjoner på fiskeområde bli opplyst 
før utror 
 

9. NB! Ved delte båter skal deltagere med laveste båt nummer stå på styrbord side.  
 
Protestkomite: 5 mann 
Regelbrudd kan rapporteres til en av medlemmene i protestkomiteen.    
Protestkomiteen blir opplyst på NJHKs nettsider 
http://www.njhk.org/index.php?p=1_29_Eger-ynappet-J-rfestivalen 
 Blir og hengt opp på festival dagene. 
 
 
Premieutdeling vil skje på søndag, umiddelbart etter veiing er avsluttet og resultater beregnet. 
 
  



 

Side 2 

Poengsystem for Egerøynappet og Jærfestivalen 2019.   
 
Festivalene er poengfiske og vektlegger fiskeart, antall, vekt og plassering på båten 
Det virker slik: 
  
Det gjelder å få mest antall fisk på hver sin båt. Det gis poeng per fisk iht art. Dette 
blir summert. Denne sum blir lagt inn i regnearket og regnearket finner ut hvem som 
får "100 poeng". De andre på båt får % vis ut fra 100 poeng. Så veies fisk og vekt blir 
ganget med 2 + båtpoeng = total poengsum 
  
Eksempel på 4 fiskere på samme båt: 
1: 10 fisker som gir 50 poeng + 10 kg (50 x 100) / 50= 100 %  = 100 poeng + vekt x 2=   120 p  
2:   8 fisker som gir 40 poeng +   8 kg (40 x 100) / 50= 80 %    =   80 poeng + vekt x 2 =    96 p 
3:   8 fisker som gir 35 poeng + 15 kg (35 x 100) / 50= 70 %     =  70 poeng + vekt x 2 =  100 p 
4:   5 fisker som gir 30 poeng + 21 kg (30 x 100) / 50=  60 %   =   60 poeng + vekt x 2 =  102 p 
 
 
Minstemål og poengoversikt: 
Art Poeng  

Minstemål (cm) 
Kveite 10 80 
Breiflabb 10 60 
Annen flatfisk 8 35 
Steinbit 8 40 
Lysing 8 40 
Torsk 6 40 
Lange 6 40 
Brosme 6 40 
Hyse 5 35 
Hvitting 5 35 
Sei  4 40 
Lyr 4 40 
Makrell 4 - 
Uspesifisert 5 - 
 
Det er begrensning på maks 10 sei og 10 makrell. 
All ikke tellende fisk som ikke kan settes ut igjen, legges i egen kasse/sekk om bord.  
 
Fiskeskipper fyller ut vedlagte skjema på vei inn og kontrollerer størrelse dersom tvil 
om minstemål. Fisker viser antall fisk til fiskeskipper. Fisker og fiskeskipper signerer 
utfylte skjema.  

SKITT FISKE 
 


