Hedebo Strand Camping Cup 21. og 22. maj 2022
– Fisk i Kattegat
I vores fiskekonkurrence for børn og voksne handler det primært om at være sammen om en fantastisk
udendørs hobby. Til både seniorer og juniorer har vi flotte præmier bl.a. fra vores hovedsponsor Jagt og
Fiskeri i Frederikshavn.
PRIS OG TILMELDING
Tilmeld jer med navn, alder og adresse på lene@hedebocamping.dk. Så modtager I bekræftelse med
betalingslink og deltagernummer, der giver adgang til 10 % rabat ved Jagt og Fiskeri i Frederikshavn.
Konkurrencegebyr: 50 kr pr junior og 100 kr pr senior.
FLOTTE PRÆMIER BL.A. EN TUR MED DTU AQUA
I fiskekonkurrencen for juniorer (3-17 år inkl) og seniorer (fra 18 år) kan du vinde enten 1. eller 2. præmien
inden for 6 forskellige arter.
BEMÆRK: 1. præmien for længste havørred i seniorgruppen er en dagstur for én person på DTU Aquas
båd og deres tunmærkning 2022 ved Skagens kyst (turen er betinget af Fiskeriministeriets godkendelse).
Derudover afvikler vi en fotokonkurrence, hvor du kan lægge dine bedste fiskebilleder på Facebook eller
Instagram i weekenden 21.og 22. maj. Tag billedet #fishkattegat, #fishhedebo og #campingnordjylland og
skriv lidt om, hvad vi ser på billedet. 1. og 2. præmie er gavekort til Jagt og Fiskeri i Frederikshavn.
Vinderne af både fiske- og fotokonkurrencer offentliggøres på campingpladsen 22. maj. For at få din præmie
skal du være tilmeldt fiskekonkurrencen og være til stede ved præmieuddelingen.
FORPLEJNING OG OVERNATNING
Hedebo Strand Campings 16 hytter er reserverede til konkurrencens deltagere fra 20. maj kl 15 til 22. maj kl
14. Max 4 overnattende gæster pr hytte, og først-til-mølle-princippet gælder.
Pris: 900 kr for 2 overnatninger i en standardhytte og 1.400 kr for en luksushytte (med toilet og bad).
Program og konkurrenceregler næste side og på www.hedebocamping.dk

Vi glæder os til at se dig
Hedebo Strand Camping
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PROGRAM
Fredag den 20. maj
Kl 15-20
Indtjekning i hytter eller på campingpladsen
Lørdag den 21. maj
Kl 7
Købmanden åbner
Morgenbrød kan købes uden bestilling
Kl 8-18
Indvejning af fisk
Søndag den 22. maj
Kl 7
Købmanden åbner
Morgenbrød kan købes uden bestilling
Kl 8-14
Indvejning af fisk
Kl 14
Seneste tjek-ud hytter (husk rengøring, hvis du ikke har bestilt dette)
Kl 15
Præmieoverrækkelse (tilstedeværelse kræves)
Kl 16
Holdfoto og fotografering af vindere
Kl 18
Seneste tjek-ud af pladser

HER MÅ DU FISKE
Fra Lyngså Strand til og med Rugholmen nord for Strandby – bemærk fredningszoner.
VINDERFISK FOR HHV. SENIORER OG JUNIORER
1. Længste hornfisk (Vores satte mindstemål: 60 cm)
2. Længste torsk (mindstemål: 30 cm)
3. Længste havørred (mindstemål: 40 cm)
Bemærk: Skal indleveres uden at være renset og straks efter fangst
4. Længste sild (mindstemål: 18 cm)
5. Længste skrubbe (vores satte mindstemål: 27 cm)
6. Længste rødspætte (mindstemål: 27 cm)

Se detaljerede konkurrenceregler osv. på www.hedebocamping.dk
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