Säsongspremiär 2017 och åarnas öppnande av fisket i Laholm och Halmstad
Äntligen fiskepremiären 1 mars! Vi firar fiskets öppnande med öppningsceremoni och fisketävling i Lagan och
Nissan samt mellan åarna Lagan och Nissan. Traditionen lockar inte bara lokala sportfiskare utan även långväga
gäster denna dag och alla är så välkomna.
Spänningen stiger för varje dag innan premiären. Blir det sportfiskarna i Laholm vid Lagan eller i Halmstad vid
Nissan som lyckas få den första Blanköringen på kroken? Var och vem tar den största blanköringen enligt K-värde
mellan 06.00 och 16.00 den 1 mars? Prestigefyllda utmärkelser och priser delas ut till åarna som representeras
av kommunerna och till individuella sportfiskare som har vinnande fångster för Lagan respektive Nissan.
Nytt för i år, i duellen, är att under våren kommer tävlingen förlängas med i vilken å den första laxen tas för
säsongen. Antingen stannar vandringspriset i staden som tog hem första öringen eller så går priset över till den
andra staden…
En riktig sportfiskare kan se skillnad på en blanköring och en besa-öring. Vad är då skillnaden på Blanköring
(nystigen öring i god kondition) eller besa-öring (utvandrande efter lek i dålig kondition)? Se på
www.relaxfishingsweden.com samt hur tävlingen går till och vad som gäller.

Program 1 mars 2017, klockan:
06.00-09.30

Fisketävlingen pågår för alla som löst fiskekort i respektive å och mellan Nissan och
Lagan. Så snart det blir fångst - efter gällande regler - rapportera in den till angivna
telefonnummer i tävlingsreglerna för att det ska bli vinst!

09.30-09.55

Tävlingen pausar kl.09.30 för de som fått fångst. Fångster tas till invigningsplatserna vid
respektive å för godkännande av tillsyningsmännen, innan de presenteras under
invigningsceremonin som startar klockan 10.00. Har vi vinster vid denna tidpunkt kan
prisutdelning ske under invigningsceremonin.

10.00-10.20

Invigningsceremoni med musik av elever från musikskolorna i Halmstad och Laholm, öppningstal
av kommunstyrelsens ordförande, Elisabet Babic i Laholm, och Johan Rydén,
kommunfullmäktiges ordförande i Halmstad. Korta intervjuer med olika representanter för Team
Nissan och Team Lagan. Tävlingsresultatet presenteras om det fångats godkänt öring. Den
kommun vars lag vinner - får hissa sin egen kommunflagga på plats. Den vars lag förlorar får
hissa den vinnande kommunens flagga. Fanfar!
Prisutdelning vid ceremonierna av Laholms Laxfiske samt sponsor för Lagan samt Nissans
Laxfiske tillsammans med sponsor för Nissan.

10.20-11.00

Fika. Relax Fishing Sweden bjuder sportfiskare och evenemangets deltagare och partners på fika.
(Med reservation för eventuella nödvändiga ändringar i program)

Hjärtligt välkomna att fira invigningen med oss
i Laholm på Laxrökeriet och i Halmstad på kajen mellan Sjömanskyrkan och Hallandsposten!
Lös gärna fiskekort och var med och fiska för vilken av åarna du vill!

Sponsorer och evenemangets partners: Relax Fishing Sweden, Wittlocks Sportfiske, Laholms Sportfiske, Halmstad
Kommun, Laholms Kommun, Nissans Sportfiske, Laholms Laxfiske, Laxrökeriet, Sjömanskyrkan, Laholms
Musikskola, Halmstads Musikskola m.fl.

Regler för Premiärfisketävlingen mellan Nissan och Lagan 2017
Först och främst gäller givetvis fiskevårdsområdets fiskeregler för respektive å och att ha giltigt fiskekort.
Därefter prioriteras att ha skoj och med en trevlig gentlemannamässig stämning mellan varandra och mellan
Lagan och Nissan. Målet med premiärtävlingen är att återta en tradition med allt större uppslutning från olika
håll runt sportfisket i vårt område. Förhoppningsvis kan det i sin tur på sikt bidra till mer resurser till sportfisket,
ökad kunskap om fiskeresursen och sportfiske.

För att kunna vara med tävla med sin fångst 1 mars krävs dessutom att:



Första öringen ska vara godkänd blanköring i god kondition med ett k-värde >1,0.
Största öringen ska vara godkänd blanköring i god kondition med högsta k-värde över 1,0.
Hjälpmedel för att avgöra god kondition och tabell för k-värde > 1,0 finns i separat dokument att ladda
ner på http://relaxfishingsweden.com/wp-content/uploads/2016/02/Besa-eller-blank-tabell-

K-st%C3%B6rre-%C3%A4n-12.pdf


Fisken ska fångas någon gång mellan klockan 06.00-16.00 den 1 mars 2016 och att fångsten rapporteras
in snarast efter att den är landad - via telefon samtal, sms eller gärna mms till tävlingsledningen som
består av åarnas fisketillsyningsmän med fler. Vi hoppas på godkänd fångst innan kl.9.30!
Se till att du anger tidpunkt, kondition, längd och vikt för fångsten. Om du ser med det samma att det är
en så kallad blanköring i god kondition, 45 cm eller längre, så kan du eller en kompis meddela ditt namn
och fångsten på angivet mobiltelefonnummer först och återkomma efter en stund med mått och vikt
när du fått i land fångsten och kunnat mäta och väga.
Fångst i Lagan rapporteras till Mattias Hansson på telefon: 0725-770196 mellan kl.06.00-16.00.
Fångst i Nissan rapporteras till Marcus Falheim på telefon: 0703-870703 mellan kl.06.00-16.00.



Prisutdelning sker vid invigningsceremonin klockan 10 - OM IFALL det finns godkänd fångst för första
öring. I så fall utropas också vilken av åarna som segrat med första godkända blanköring för säsongen.
*Första öringen - Ta med fångsten och visa upp för tillsyningsman vid platsen för invigningen för att få
den godkänd efter att den är rapporterad på morgonen. Alternativt efter klockan 11.00 kontakta
tillsyningsmannen under dagen så kan han ta sig till dig vid ån eller bestämma mötesplats.
*Största öringen - Ta med fångsten och visa upp för tillsyningsman vid platsen för invigningen för att få
den godkänd efter att den är rapporterad på morgonen. För att avgöra vilken blanköring som är det
högsta K-värdet kan behövas mer noggrann mätning av tillsyningsman. Alternativt efter klockan 11.00
kontakta tillsyningsmannen under dagen så kan han ta sig till dig vid ån eller bestämma mötesplats.

Som alla vet är det högst osäkert om det ens blir fångst denna dag och vilken tid det i så fall sker, så om och när
vinnare kan utropas kan förstås ske efter klockan 10 och läggs då upp på hemsidan och Relax Fishing Sweden’s FB.
Invigningen kommer att filmas både i Laholm och i Halmstad och det skulle vara trevligt att dokumentera alla
fångster så här dags på dagen även om det bara fiskats knappt halva dagen – ta gärna med alla fångster även om
det är en abborre ;).
Vid utebliven godkänd fångst har vi ingen vinnare och då får vandringspriset stå kvar i den kommun som senast
vann den.

Priser

Följande priser och utmärkelser står på spel i tävlingen mellan Lagan och Nissan och sponsras av destination Relax
Fishing Sweden
1.1 Första godkända blanköringen med k-värdetal över 1,0
Prestigevinst för kommunen med ån och sportfiskarna som fångar första godkända blanköringen med ett kvärdetal > 1,0. Detta är ett vandringspris som vinnande kommun får ha och stoltsera med tills nästa säsong. Då
står det på spel igen. Vandringspriset är en stor vacker lax i keramik från Röinge Keramik.
1.2 Största öringen med högsta k-värdetal över 1,0.
Utmärkelse för största godkända blanköringen fångad i någon av åarna under tävlingstiden. Vandringspriset till
ån/kommunen är en liten vacker lax i keramik från Röinge Keramik.
Tävlingen i Lagan sponsras med fina priser från Laholms Sportfiske
2.1 Lagans första godkända blanköring med k-värdetal >1,0
2.1 Lagans största godkända blanköring med högsta k-värdetal > 1,0
Tävlingen i Nissan sponsras med fina priser från Wittlocks Sportfiske
3.1 Nissans första godkända blanköring med k-värdetal >1,0
3.2 Nissans största godkända blanköring med högsta k-värdetal > 1,0
Efter invigningen ca. kl. 10.20 bjuder Relax Fishing Sweden alla med fiskekort på fika.
Det är gratis att vara med i tävlingen. Ta med ert måttband, en våg och mobiltelefonen! Så hoppas vi på fina
blanköringar i både Nissan och Lagan!

Säsongens första lax – tävlingen fortsätter…
Däremot riskerar den kommun som har vandringspriset förlora den om man inte i sin egen å fångar den första
godkända laxen för säsongen. Laxen godkänns av tillsyningsman med samma telefonnummer som i öringtävlingen och givetvis gäller k-värde>1 även för laxen. Vill man återutsätta första laxen så gäller film som bevis
för återutsättningen. Kul med film i alla fall som vi kan lägga upp på hemsidan och dela med oss av och glädjas.
För denna del av tävlingen är det vandringspriset och prestigen i första Laxen för ån som är vinsten.

Välkomna att delta på invigningen och att fiska på premiären och resten av
säsongen!

Hälsningar

