
KOM OG DELTAG I TO FORRYGENDE DAGE MED HAVFISKERI

SKAGEN HAVFISKE

FESTIVAL 2020

DM I HAVFISKERI

Fredag 22 og Lørdag 23 maj
PRÆMIER FOR 

MIN: 50.000

Bemærk: der fiskes fra lokale både



HOVED PRÆMIE 
Fiskeferie for 1 person i Havøysund

 (værdi 7100.- DKK)
 

Havøysund ved Nordkap – havfiskeri i særklasse!

Havøysund er et fantastisk udgangspunkt for spændende områder med store og mange fisk – også hvis 
det blæser. I Havøysund tilbyder vi hus, båd, guide og alle faciliteter for en vellykket fiskeferie.
Norway guide fishing drives af erfarne havfiskere med mange trofæfisk på samvittigheden. Men for os 
handler det ikke kun om fisk!  Sikkerhed, grej, faciliteter, hjælpsomhed, kammeratskab, komfort og 
naturoplevelser er også vigtige for en god og uforglemmelig ferie.
Norway Guide Fishing byder velkommen i Havøysund!

Se mere på www.norwayguidefishing.dk/



Diverse

Grand Slam en ekstra kkonkurence i konkurencen-
fredag d. 22. maj. hvor der gælder om at  opnå det 
længste sammenlagte mål  på Rødspætte, Torsk og 
Knurhane

De bedste resultater præmieres med:                 
flotte Præmier  + div. tillægspræmier.  
(se præmielisten når den er klar)  
Læs mere om reglerne på hjemmesiden.       

    BEMÆRK ønsker man at deltage i Gran Slam, 
SKAL man tilmelde sig samtidig med tilmeldingen. 

Igen I år foregår fordelingen af 2 mands hold ved 
lodtrækning.

Pris: Senior 1050 kr.
Junior 550 kr.
Der er fællesspisning i Marinestuen 
Middag torsdag: 100 kr.
Galla Midag fredag: er gratis for Festival deltagere
Ledsagere til Galla middag 100 kr.
Middag lørdag: 100 kr.

TILMELDING

Tilmeld dig via vores hjemmeside 
www.skagen-havfiskeklub.dk 

Bemærk begrænset antal pladser,  
sidste tilmelding d.03 maj

Har du spørgsmål eller ønsker du at få tilsendt et 
tilmeldings skema, er du velkommen til at ringe eller 
skrive til Anders Wolff

 anders-wolff@hotmail.com                                      
tlf.+45 30 57 37 84    

Betales via bank overførsel til Nordjyske Bank  
reg. 7530 konto nr. 0000513217 HUSK at sende  
tilmelding med post eller via hjemmesiden.

Bemærk tilmelding via hjemmeside og bankoverførsel 
er ikke gældende før man har modtaget kvittering.

Skagen Havfiskeklub er vært ved kæmpe

Galla Middag 
Fredag aften i Marinestuen

Skagens Bedste Fiskebuffet:  

Kogte Hummerhaler, Hummerhaler med ost og bacon,

Gratinerede muslinger, Ny stegte Rødspætte filleter Gravad Torsk, Koldrøget Mørksej,

Fiskesuppe, Friske ny kogte rejer, Stenbider Rogn, Super lækkert Torskefad,

Tarteletter med Karryfyld, Hjemmelavede Fiskefrikadeller

Samt masser af andre fiskespecialiteter.



Fiskeriet I Skagen
Fiskeriet til Skagen Havfiske Festival foregår for det meste på øst siden af Skagen odde. 
Der vil blive fisket på bl.a. Hertas flak, hvor der kastefiskes med pirk efter bl. torsk, sej 
og Lubbe. Der er også rigtigt godt medefiskeri på flakket efter mange forskellige arter. 

bl.a. bergylter, ulke, knurhaner, skæg torsk ,makrel, glyser, fladfisk mm. Et rigtigt spæn-
dende artsfiskeri. Der er også muligheder for at fiske på et af de mange vrag, der ligger 
omkring Skagen, hvor der er mange torsk, sej, lubber og langer. Der er desuden en del 
spændende arter på vragene. Vi skal heller ikke glemme, at der i de seneste år er fan-

get en del spændende arter i området som f.eks. tun, helleflynder, havbrasen og Sankt 
Peters  fisk. 

PROGRAM
Torsdag:
Kl. 18,00 Registrering.
Kl. 19,30 Lodtrækning af bådene.
Kl. 20,00 Fællesspisning i Marinestu- 
  en, Kappelborgvej.
Fredag: 
Kl. 05,00 Registrering, ombordstig- 
  ing, salg af forfriskninger og 
  grej på kajen.
Kl. 06,00 Startskud, afgang til  
  fiskepladserne.
Kl.13,00 Fiskeriet skal stoppe.  
  Indve jningen begynder i  
  auktionshallen.
Kl. 16,00 Indvejningen stopper.
Kl. 18,30 Festivalaften med Lækkert  
  Fiskebord.

PROGRAM
Lørdag:
Kl. 05,00 Ombordstigning, salg af for- 
  friskninger og grej på kajen.     
Kl. 06,00 Startskud, afgang til 
  fiskepladserne.
Kl. 13,00 Fiskeriet skal stoppe Indvej- 
  ningen begynder i  
  auktionshallen.
Kl. 15,30 Indvejningen stopper.
Kl. 18,30 Afslutning, præmieuddeling  
  og spisning I Marinestuen,  
  Kappelborgvej.


