Bornholms Sportsfiskerforening
indbyder til holddyst 2020
søndag d. 22. marts

Bornholms Sportsfiskerforenings juniorafdeling Laxene indbyder for 27. gang til holddyst.
Med denne dag ønsker Laxene at give kollegaer, familier og gode fiskekammerater mulighed for at få en
hyggelig dag og en venskabelig dyst med andre arbejdspladser, uddannelsessteder, foreninger, familier,
fiskekammerater mm.
Reglerne for holddysten er følgende:
Tilmelding foregår holdvis á 3 mænd/damer. (Flere hold kan tilmeldes).
Holddysten går ud på at fange havørred fra kysten på sportslig vis med stang, hjul og line. Hvert hold kan
max. få indvejet 3 havørred.
Blankfisk (overspringere og grønlændere) tæller vægtmæssigt dobbelt, både i holdkonkurrencen og
individuelt. Der er en vandrepokal til vinderholdet, som er det hold, hvis fisk der sammenlagt har den største
vægt. Der er 1. 2. og 3. præmie, både i holdkonkurrencen og individuelt. (max. en individuel præmie pr.
fisker).
Fisk skal indleveres renset til indvejning. Der er rensebord på Nørrekås ved klubhuset. Pokalen opbevares af
den vindende hold indtil næste holddyst.
Der er fri start fra om morgenen. Opvejning fra kl. 16.00. Sidste chance for at stille sig i køen er kl. 17.00.
Opvejning er i BSF’s klubhus på Nørrekås, Bådehavnsvej 9, 3700 Rønne.
BSF er vært med kaffe og gule ærter til af varme sig på fra kl. 16.00.
Øl og sodavand kan købes i klubhuset til en 10’er pr. stk.
Tilmelding senest 18. marts på mail til nielsvalby@gmail.com med oplysning om holdnavn og deltagere.
Ønskes der fremsendt faktura, bedes dette oplyst.
Er der flere end et hold, bedes deltagernavnene fordeles på de enkelte hold. Der sendes bekræftelse på
tilmelding.
Eventuelle spørgsmål: Niels C. Fastrup tlf. 2442 6270.
Pris pr. hold 350,00 kr.
Betaling senest onsdag den 18. marts 2019 på til BSF’s konto i Nordea.
Reg. Nr. 0650 konto nr. 8977 675 139 med anførsel af firma/holdnavn som bemærkning.
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