Datum: 9 maj
Tid: 08:30 – 17:00
Paus: 12:00 – 12:40
Plats: Stora Hensjön, Hensmåla
Anmälningsavgift: 120 kr
1-3 person per lag
Laget med 3 längsta gäddor vinner

Anmälan till storahensjon@gmail.com, skriv namn på
lag samt namn på deltagare, telefonnummer och
eventuella matallergier/specialkost.

Anmälningsavgiften är 120 kr per deltagare. Mat och fiskekort ingår i priset.
Det serveras lunch vid 12:00 – 12:40 då fisketävlingen har paus. Det kommer även vara en
prisutdelning till vinnarna efter tävlingen. Ett pris till de lag som lyckas fånga upp de 3
längsta gäddorna samt ett pris till den person som lyckas landa dagens längsta gädda.
Lagen kommer att bestå av 1-3 stycken personer till båt. Endast ett spö per deltagare. Man
får givetvis ha med sig flera spön men man får endast fiska med ett i taget. Ingen trolling
eller fiske med levande beten tillåtet. Endast catch and release. Samtliga deltagare måste
bära flytväst.
Vinnaren av HenPike 2021 blir det lag som lyckas få upp den längsta totala längden av
deras 3 längsta gäddor. Minimimåttet på en gädda är 50 cm.
Om flera lag skulle ha samma slutresultat kommer vinsten går till det lag som fick den enskilt
längsta gäddan.
En mobilapp kommer att användas för att registrera sin fångst. En person från varje lag
rapportera fångsten för hela laget. Bildbevis krävs när man lägger upp sin fångst genom att
gäddan läggs intill en mätbräda (eller annan lämplig mätutrustning) så att längden kan
verifieras på bilden.
Samlas i blötan innan start klockan 08:20 för info. Starten går 08:30 då man får börja fiska.
Vid lunch kommer mat serveras på ett coronaanpassat sätt vid Arnessons strand. Vid avslut
av tävling samlas man återigen vid Arnessons strand för prisutdelning.
Ramp finns vid blötans badstrand men går även att lägga i vid Arnessons strand om rampen
är för brant.
Regler och tider är preliminära och kan komma att ändras. Info kommer då skickas ut via
mail och uppdatering på Facebook. Skulle vi inte komma på ett smidigt och säkert sätt att
erbjuda mat så utökar vi prisbordet istället.

