HEBA-laxen 2020-04-25 Fisketävling i Stockholms Ström
HEBA Fastighets AB & FK Strömstararna, Stockholms Idrottsförvaltning och Länsstyrelsen
har nöjet att inbjuda till en öppen fisketävling i Stockholms Ström

söndagen den 25.april mellan kl 11:00 till 16:00 & Tävlingsavgiften är 100:- kr
Tävlingen är enkel, den som fångar den tyngsta laxen eller havsöringen vinner
första pris 5.000 kronor, andra pris 3.000 kr och tredje pris 1.000 kr.
Som deltagare i tävlingen bidrar du också till fortsatt fiskevård i Strömmen.
”Den som kommer in med 1:a fisk av annan art får en liten gåva”.
Föranmälan ska vara inbetald senast : 20 april 2020:
görs genom att betala startavgiften 100 kr på FK Strömstararnas plusgirokonto 6463145-0.
Då är du garanterad plats! Märk inbetalningskortet med "HEBA-laxen + ditt namn".
information inför tävlingen finner du på www.stromstararna.se : FK Strömstararnas hemsida.
Föranmälda deltar i ett lotteri om en fiske-rulle : en multirulle
Det går givetvis även att anmäla sig i funktionärstältet under tävlingsdagen !

Fiskeområdet
Deltagarna disponerar sitt fiske fritt i tävlingsområdet som sträcker sig från Centralbron i väster till
Kastellholmen i öster. Fisket sker från land i tävlingsområdet. Funktionärer kommer att finnas i
fiskeområdet. Dessa kan vid behov och önskemål hjälpa till med t ex håvning.
Obs! Komplett karta över tävlingsområdet erhålls på tävlingsdagen.
Tält

Start och invägning
Inregistrering sker på kajen nedanför Operan kl 10:00-11.00.
Tävlingen startar kl 11.00 och avslutas kl 16.00.
På kajen nedanför Operan finns tävlingsledningens sekretariat-tält där samling sker,
se markerat område på kartan. Vid tävlingssekretariatet kommer den fångade laxen och havsöringen att
vägas fortlöpande för att sedan visas upp för alla. Även andra fiskarter som fångas kommer att exponeras.
Detta för att allmänhet och media ska kunna följa tävlingen på ett deltagande och spännande sätt.

Prisutdelning
Efter tävlingen samlas deltagarna kl. 16.15 nedanför Operan vid fågelmatningsplatsen.
Den som fångat den tyngsta laxen eller havsöringen vinner
förstapris om 5 000 kronor andra- och tredjepris är 3 000 respektive 1 000 kronor.
Extra Lottdragning och pris bland föranmälningarna delas också ut i anslutning till tävlingens slut

Hjärtligt välkomna hälsar
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Stockholms idrottsförvaltning och Länsstyrelsen.

Tävlingsregler för HEBA-laxen – fisketävling i Strömmen
Spinn, haspel, mete och fluga med ett spö per deltagare från land är tillåtet. Tävlande bär en väst
som lånas ut och som markerar deltagandet, västen återlämnas efter tävlingen. Gängse regler för
fisket i Strömmen och det fria handredskapsfisket gäller.
Regler för tävlingen i övrigt:
• Tyngsta öring eller lax vinner.
• Fisket startar efter signal från tävlingsledningen.
• Tävlingsområde - Från Centralbron ut till och med Kastellholmen (karta finns).
• KRAV : Tävlings-västen SKALL alltid bäras på och vara synlig !!!
• Fisket är endast tillåtet från land.
• Fisketid - Start kl 11.00 - slut kl 16.00. Senast kl 16.15 skall sista fisk vara invägd och
registrerad.
• Ryckfiskeförbud råder, fisken skall vara krokad i munnen.
• Använd helst miljösänken undvik blysänken.
• Minimimått. Öring: 50 cm. Lax: 60 cm. Glöm ej egna måttband!
Funktionärers och tävlingsledningens våg & måttband gäller.
• Latmete/bottenmete med stillaliggande sänke ej tillåtet om det hindrar andra fiskande.
• Fångad fisk vägs in snarast efter fångst vid tältet uppströms fågelmatningsplatsen
vid Operan av funktionär, du följer med dit om du vill.
• Håvning av fisk sker på egen risk, funktionär eller annan kan ev. hjälpa till
• Undvik olyckor vid bakkastet, visa hänsyn till gångtrafikanter och sjöfågel.
• ”Håll humöret på topp”, låt inte trassel eller annat göra din dag trist.

Prisutdelning ca kl 16.15
Skitfiske önskar tävlingsledning med funktionärer!
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