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Kære deltagere i 
Trolling Master Bornholm 2014 

 
 
Vi glæder os til at se jer til den 10. udgave af Trolling Master Bornholm. 
 
Der deltager 331 både, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis alle samarbejder omkring det – og er i 
godt humør :-) 
 
Der er nogle vigtige punkter, som bliver gennemgået senere i dette informationsmateriale, men 
som vi godt vil fremhæve, så alle bliver opmærksom på dem: 
 

 Mindstemålet på laks er 75 cm. 

 Store både er defineret som over 6,5 meter og starter først i rød startgruppe. De kan ken-
des på at have røde start numre på bådene. 

 Små både er defineret som op til og med 6,5 meter. De starter i blå gruppe. De starter 10 
minutter senere (men kommer også 10 minutter senere i havn). De kan så selvfølgelig også 
kendes på, at de har blå startnumre på bådene. 

 Reglerne omkring indmelding af fisk i løbet af dagen er stramme. Læs dem grundigt! 

 Der er stadig pligt til at medbringe en af TMBs gps-trackere, hvis du bliver udvalgt til det. 

 Der må indvejes fire laks pr. båd pr. dag. 
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Praktiske ting i forbindelse med jeres ankomst 
 
Vi anbefaler, at I bruger rampen i Tejn, men I kan også bruge rampen i Hammerhavnen eller i Has-
le Havn. Med tilmeldingen har I betalt for at anvende disse ramper. 
 
Når I bruger rampen i Tejn, så husk at køre frem og væk, så snart I har båden i vandet. Den næste i 
køen kan så køre frem og gøre klar til at sætte båd i vandet. 
 
Trailere skal køres væk fra havneområdet i Tejn og placeret på parkeringspladsen, der er angivet 
på dette kort: 
 
 

 
 
 
Både havnen og også P-pladsen længst mod øst ved sejlklubben er forbudt for trailere. 
 
Det har IKKE har været respekteret. Vi har ingen myndighed over for jer, når det gælder denne 
parkering, men vi vil gerne appellere til jer; please – lad være med at smide traileren der. Den er til 
biler! 
 
Vi har aftalt med politiet og Bornholms Regionskommune, at der bliver tilladt parkering langs ho-
vedvejen på havsiden. Der bliver opsat skilte, så man kan se det. 
 
Når det gælder parkering af biler, mens I er på vandet, så kan I vælge mellem to forskellige løsnin-
ger (igen – vi vil ikke have bilerne ned på havnen, fordi de holder i vejen for alle andre). 
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1. I kan holde langs vejen i vandsiden. Det er angivet med P-skilte på vejen og på nedenstå-
ende kort med blå linje. 

2. Et P-område på havnen. Det er også angivet med P-skilte på stedet og på nedenstående 
kort er det markeret med rødt.  

 

 
 
Brændstofanlægget med både benzin og diesel er dog stadig midt i havnen. Det er et selvbetje-
ningsanlæg, hvor man kan betale med kort. Det er smart at hælde på om aftenen. Der kan være kø 
om morgenen før start. Ud over Dankort er det muligt for udenlandske deltagere at tanke med 
VISA og Mastercard. Er der problemer med anlægget skal havnen kontaktes. I kan se placering af 
faciliteterne på havnen på dette kort: 
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På grund af det større deltagerantal er der i år ekstra toiletter og ekstra badefacilitet. Toiletter er 
med rød. Bad er med blå: 
 
 

 
 
 
Trolling Masters kontor er placeret ved siden af TV-studiet i Tejn Værft (kontor sort firkant): 
 

 
 
 
Mandag den 28. april har vi åbent på fra kl. 14 til kl. 18. Der er ikke udlevering af deltagernumre 
mandag.  
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Tirsdag den 29. april har vi åbent fra kl. 8.30 til 20.00. Her kan du få udleveret deltagernumre.  
 
Onsdag den 30. april åbner vi kl. 7.30 igen med udlevering af deltagernumre. 
 
 
Placering af både i havnen 
 
Det store deltagerantal betyder, at vi tager fire bassiner i anvendelse, og vi har fordelt bådene ef-
ter størrelse i bassinerne. 
 
Husk at det er havnefogeden, der er myndighed på havnen. Alle henvendelser omkring havnen 
skal gå til ham. 
 
Sådan kommer I til at blive fordelt i havnen: 
 

 
 
Undtagelserne fra dette er TV-reportagebådene og deltagere, der er over 10 meter.  
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Disse særlige både er placeret på denne måde (blå er TV-bådene – rød er deltagere over 10 me-
ter). I den sammenhæng er der også reserveret en plads til den største deltager, som har fået di-
rekte besked: 

 
 
 
Starterne  
 
Det har vist sig, at starterne er det tidspunkt, hvor der er den højeste risiko for at noget går galt. 
Det er ikke tilladt at sejle hurtigt, før man er ude i åbent farvand. Vi har tidligere givet advarsler, 
fordi en skipper har sat fuld gas på fra nede midt i feltet. Det er fuldstændigt umuligt at forudse, 
om en af de foran-sejlende pludselig drejer til siden, og så har vi en kollision. Den slags uheld vil vi 
undgå. Start feltet bliver i år udvidet og kommer til at blive markeret med to gule oppustelige kap-
sejlads bøjer: 

  
 



 

7 

 

Hjælper en advarsel ikke, og fart-forbryderen gentager sit stunt, så kan det betyde udelukkelse. 
 
Som i 2013 bliver det de store både, der starter først. Store båd er i defineret som alle både over 
6,5 meter. Store både har RØDE startnumre på båden. 
 
Små både – op til og med 6,5 meter – sejler med BLÅ startnumre. De starter 10 minutter senere. 
 
Forskellen annulleres ved at de store skal være i havn 10 minutter før de små.  
 
 
Servicering af både og motorer 
 
Konkurrencekontoret har mobilnumre på reparatører, der kan tilkaldes, hvis der sker noget. 
 
Fiskekort 
 
Alle deltagere (mellem 18 og 65 år) skal have købt dansk fiskekort for at deltage. Det kan ske på 
nettet på dette website: 
 
www.fisketegn.dk 
 
(der er både en tysk og en engelsk version – se i øverst højre hjørne). 
 
Det er lystfisketegn, man skal købe – (angler fishing licence). 
 
Skulle det ske, at en deltager sejler ind i tysk farvand, så kræver det også en tysk fiskelicens, og 
dette bliver håndhævet af de tyske myndigheder. 
 
De tyske regler gælder inden for 12 sømil fra den tyske kyst, uanset om man er sejlet ud fra Born-
holm. 
 
Under fiskeri i tysk farvand gælder følgende regler: 

1. Max. 3 fiskestænger pr. person i båden.  
2. Max. 3 laks i båden pr. person pr. dag. 
3. Turist fiskevisum (30 euro) er krævet (gælder i 28 dage pr. kalender år). 
4. Års-fisketegn (30 euro) er krævet.  

 
Bemærk at reglerne i tysk farvand er anderledes end konkurrencens regler. F.eks. må man i kon-
kurrencen have 10 stænger på en 2-mands båd, mens det kun er tilladt i tysk farvand at have seks 
stænger på en 2-mands båd. 
 
 
  

http://www.fisketegn.dk/
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Mad og drikke 
 
Vi begynder også i år onsdag formiddag med en brunch. Det er ikke alle, der har købt billetter til 
det – men der er rigtigt mange, der har gjort det. De købte billetter bliver (for nogen er det allere-
de sket) sendt ud med posten. De skal afleveres, når du deltager i brunchen, som åbner kl. 8.00 
onsdag morgen og slutter kl. 11.00. 
 
Brunch er arrangeret af de lokale idrætsforeninger, og overskuddet går direkte til deres arbejde 
med børn og unge. 
 
Det samme gælder aftensmaden. For at være sikker på at have nok og for ikke at komme til at lave 
for meget, så skal I om morgenen købe spisebilletter, hvis I ønsker at spise med.  
 

Onsdag: Flæskesteg m. kartofler, brun sovs, rødkål, asier og salatbar 

 Grill menu: to stk. kød med kartoffelsalat, salat og flutes 
 
Torsdag:  Kylling m. ris, karrysovs og salatbar 

 Grill menu: to stk. kød med kartoffelsalat, salat og flutes 
 
Fredag:  Oksefilet, rødvinssovs, kartofler og salatbar  
 Forret: Rejecocktail m. flutes 
 Dessert: Lagkage  

 Grill menu: to stk. kød med kartoffelsalat, salat og flutes 
 
Lørdag: Glaseret skinke, flødestuvede kartofler og salatbar 
 Grill menu: to stk. kød med kartoffelsalat, salat og flutes 
 
 
Hovedret koster:  85 kr. pr. portion 
Grill menu koster:  85 kr. pr. portion 
Forret koster:  40 kr. pr. portion 
Dessert koster:  30 kr. pr. portion 
Brunch koster:  90 kr. pr. portion 
 
 
Maden skal bestilles og betales inden I tager på havet om morgenen. Som kvittering får i 
en madbon. Den udleverede bon, afleveres om aftenen ved afhentning af maden. 
Man kan bestille og betale mad til flere dage. 
Køkkenet er åbnet fra kl. 18.00 til 20.00 
Der kan dagligt købes morgenbrød m. ost/marmelade. Ligeledes kan købes kaffe, te, øl og 
vand. Vi åbner kl. 5.30. Om eftermiddagen har pølsevognen åbnet.   
Desuden kan der købes pålægsbolle til den lange dag på havet.  
Vi kan modtage betaling med Dankort og Visa. 
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Er der spørgsmål, ring til Mimi Steenberg 56 48 18 57 el 20 22 18 57  
 
Hilsen Tejn Idrætsforening og Tejn Borgerforening 
 
Udover dette tilbud skal vi nævne, at det lokale supermarked og bager har åbent tidligt om mor-
genen. 
 
WIFI på havnen 
 
Der er opsat wifi med internet-adgang på havnen. Der kan dog være visse steder i havnen, hvor 
signalet på grund af afstanden er svagt. 
 
På grund af ændrede regler for adgang til offentlige wifi, så er adgangen til nettet i år lidt mere 
kompliceret. Det er ikke noget, som TMB har fundet på. 
 
Sådan kommer I på wifi. Søg efter Bornholms regionskommunes Hotspot. Start en browser, og det 
ser sådan ud: 
 

 
 
Vælg SMS. 
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Indtast dit mobiltelefonnummer. Efter et øjeblik kommer en adgangskode som SMS til telefon. 
Den indtastes i næste felt: 
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Koden virker i fire timer, hvorefter man skal igennem processen endnu en gang. 
 
 
Sikkerhed under konkurrencen 
 
Sikkerheden for deltagerne er afgørende for os, og derfor er det konkurrenceledelsens ret at afly-
se eller afkorte en fiskedag, hvis det skønnes risikabelt at gennemføre. 
 
Alle danske sikkerhedsregler skal overholdes i bådene. 
 
Vi kræver VHF bla. fordi vi samarbejder med Søværnet, som fra Maritimt Overvågningscenter Syd i 
Almindingen holder øje med skibe i farvandet. De vil advare, hvis der er faretruende situationer. 
VHF-en vil også blive brugt til at kalde deltagerne ind, hvis vejret skifter. 
 

Sådan kommer det til at lyde, når de kalder: 
 
“Dette er Maritimt Overvågningscenter Syd med en trafikmelding. 
Handelsskib i pejling nul-to-nul grader fra Christians Ø, afstand 4 sømil. 
Kursen er to-fem-nul, farten fjorten knob. 
Skibet er på vej ind i trollingområdet. 
Jeg gentager: 
Handelsskib i pejling nul-to-nul grader fra Christians Ø, afstand 4 sømil. 
Kursen er to-fem-nul, farten fjorten knob. 
Skibet er på vej ind i trollingområdet. 
Slut på melding” 

Kanal 72 vil blive anvendt til al information fra konkurrenceledelsen og fra Søværnet. Hold jer væk 
fra kanal 71 og kanal 73. De to kanaler anvendes af VTS Øresund, som skal holde skibe væk fra 
broen. På trods af afstanden så kan I forstyrre deres kommunikation. 
 
Det er umuligt for os at kende netop din båds tilstand eller jeres individuelle evner på havet, så 
derfor er det stadig – og vil til enhver tid være – kaptajnen på båden, der vurderer og afgør, om I 
tager på havet, og hvornår I kommer ind fra havet. 
 
Skulle du søge i nødhavn et andet sted på øen, er det vigtigt, at du kontakter os. Du kan ringe på 
+45 56 44 52 53. Er nummerskiltet ikke på tavlen kl. 18.20 (eller 18.30), så vil vi forsøge at kontak-
te båden. Kan vi ikke få kontakt med båden, så overlader vi resten til myndighederne. Det bliver 
politiets afgørelse i samarbejde med SOK, om der skal sættes en eftersøgning i gang. 
 
Vi skal samtidigt gøre opmærksom på trafikseparerings-zonen nordvest for Bornholm. Her gælder 
der særlige regler for sejlads. 
 
Trafiksepareringen ser således ud: 
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Nord for separeringen er der tæt trafik. Det er i området omkring Davids Banke, så pas på jer selv 
deroppe. 
På samme måde er der tæt trafik i området markeret med ! syd for trafiksepareringen. Her er det 
tilladt at fiske, men man skal holde udkig. 
 
 
Vejrmeldinger 
 
Vi har besluttet at informere mere om vejrets udvikling. 
 
Som altid vil vi gøre det grundigt på skippermødet inden start om morgenen. 
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Men vi vil så på VHF kanal 72 komme med vejrudsigter kl. 10.00, kl. 12.00 og kl. 14.00. Her vil vi 
komme med prognoser for vind og bølger for resten af dagen. Der vil også blive udsendt SMS. 
 
Husk også at TV 2/Bornholm har en applikation både til Android telefoner og iPhones/iPads. Her 
vil du også kunne læse nyheder om konkurrencen. Gå til Android Marked. Søg på Bornholm og 
download applikationen. Eller gå til App-store og søg på Bornholm. På begge apps kan I se live-TV 
fra konkurrencen, når vi sender om aftenen. På den måde kan familier og venner uden for øen 
også følge med. 
 
Har man en windows computer så start en browser og gå til: 
 
www.tv2bornholm.dk/live 
 
Igen i år har vi også mulighed for at sende SMS til alle skipper-telefoner. Det vil vi gøre, men det 
kræver jo, at der er forbindelse til telefonen, og det er relativt nemt at komme uden for dækning. 
 
 
Salg af fiskegrej 
 
Også i år bliver der mulighed for at købe grej på kajen, og der bliver desuden udstilling af både og 
motorer, og det bliver muligt at få software-opdateret nogle af dine instrumenter. Alt dette er 
håndteret af selvstændige forretninger, og hvis du handler med dem, så er det altså ikke TV 
2/Bornholm men private forretninger, du handler med. 
 
Vejning af fisk 
 
Alle fisk vejes urenset. Vejer din fisk mere end 12 kg, så bliver den IKKE vejet før det sker i TV-
udsendelsen. Fisk på 12 kg og derover bliver taget til side under indvejningen og først vejet i den 
direkte transmitterede udsendelse. Der vil være tale om et skøn suppleret med en kontrol på en 
gammel vægt. Så der kan være risiko for at en fisk på knap 12 kg også bliver vejet i TV-
udsendelsen, men den tæller selvfølgelig alligevel med i konkurrencen. 
 
Efter rensning kan du aflevere din fisk til frys. Plastikposen skal forsynes med bådens nummer 
skrevet på de udleverede mærker, så du kan få fisken tilbage. Fisken fryses i en frostcontainer, der 
står på havnen, og man kan få fisken udleveret søndag morgen fra kl. 8.00 til kl. 11.00. Vil du have 
din fisk inden da, så kontakt havnens medarbejdere. Hvis ikke du kan se dem i nærheden, så ring 
på 56 92 23 32. (Søndag skal der ringes til 30 18 13 74). 
 
Du kan også aflevere fisken til røgning mellem kl. 17.30 og 19.30. Den skal renses grundigt, men 
røgeriet ordner resten. 
 
TV-produktionen 
 
Dette er ikke en almindelig trollingkonkurrence. Det er en TV-konkurrence. Ved din tilmelding har 
du også sagt ja til at deltage i TV-programmerne. Det er en af konkurrencebetingelserne. Nægter 
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man at stille op i TV-programmet betyder det udelukkelse fra konkurrencen og tab af evt. præmi-
er. 
 
Vi er også afhængige af dit samarbejde, når det gælder at få de gode billeder hjem fra havet.  Vi 
har tre reportagebåde, som sejler ud til jer for at fotografere kampen med fisken. Ring på  
 

+45 56 44 52 53 
 
når du har noget på krogen, og så kommer vi ud til jer. 
 
Og hvad der er nok så vigtig, så er reglerne på det område i år nu strammet. Hvis din fisk er OVER 
12 kg, så skal den være anmeldt telefonisk til dommerkontoret, og er den ikke anmeldt så MISTER 
du en evt. præmie. 
 
 
Program for onsdag 30. april: 
 
Kl. 7.30: Konkurrencekontoret åbner 
 
KL. 7.30: Afhentning af materiale vedrørende konkurrencen. Vi har en pose til hver båd med lidt 
indhold til alle deltagere. 
 
Kl. 8.00: Brunch for de der har købt billet til det. 
 
Kl. 10.30: Alle både skal være til stede i Tejn Havn med henblik på udtagning til kontrol. 
 
Kl. 11.00: Skippermøde og velkomst 
 
Kl. 12.00: 1. start. Både over 6,5 meter. RØDE startnumre. 
 
Kl. 12.10: 2. start. Alle både op til og med 6,5 meter. BLÅ startnumre. 
 
Kl. 17.30: Indvejning af fisk åbner. 
 
Kl. 18.20: RØD gruppe skal være i havn OG have afleveret nummerskilt på nummertavlen i værftet. 
Dette er afgørende, idet al fisk fanget på dagen bliver diskvalificeret, hvis ikke nummerskiltet er 
tilbage på tavlen. Når I kommer i havn, er det første I gør derfor at sende en deltager hen med 
nummerskiltet. 
 
Kl. 18.30: BLÅ gruppe skal være i havn og have afleveret nummerskilt. 
 
Kl. 19.00: Indvejning af fisk stopper. 
 
Kl. 19.30: Direkte TV-udsendelse fra værftet med vejning af de store fisk samt uddeling af præmie 
for dagens største fisk. 
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Program for torsdag den 1. maj: 
 
Kl. 6.00: Konkurrencekontoret åbner. Alle både skal være til stede i Tejn Havn med henblik på ud-
tagning til kontrol. 
 
Kl. 6.30: Skippermøde. 
 
Kl. 7.00: 1. start. Både over 6,5 meter. Rød gruppe 
 
Kl. 7.10: 2. start. Alle både op til og med 6,5 meter. Blå gruppe. 
 
Kl. 17.30: Indvejning af fisk åbner. 
 
Kl. 18.20: RØD gruppe skal være i havn OG have afleveret nummerskilt på nummertavlen i værftet. 
Dette er afgørende, idet al fisk fanget på dagen bliver diskvalificeret, hvis ikke nummerskiltet er 
tilbage på tavlen. Når I kommer i havn, er det første I gør derfor at sende en deltager hen med 
nummerskiltet. 
 
Kl. 18.30: BLÅ gruppe skal være i havn og have afleveret nummerskilt. 
 
Kl. 19.00: Indvejning af fisk stopper. 
 
Kl. 19.30: Direkte TV-udsendelse fra værftet med vejning af de store fisk samt uddeling af præmie 
for dagens største fisk. 
 
Program for fredag den 2. maj: 
 
Kl. 6.00: Konkurrencekontoret åbner. Alle både skal være til stede i Tejn Havn med henblik på ud-
tagning til kontrol. 
 
Kl. 6.30: Skippermøde. 
 
Kl. 7.00: 1. start. Både over 6,5 meter. Rød gruppe. 
 
Kl. 7.10: 2. start. Alle både op til og med 6,5 meter. Blå gruppe 
 
Kl. 17.30: Indvejning af fisk åbner. 
 
Kl. 18.20: RØD gruppe skal være i havn OG have afleveret nummerskilt på nummertavlen i værftet. 
Dette er afgørende, idet al fisk fanget på dagen bliver diskvalificeret, hvis ikke nummerskiltet er 
tilbage på tavlen. Når I kommer i havn, er det første I gør derfor at sende en deltager hen med 
nummerskiltet. 
 
Kl. 18.30: BLÅ gruppe skal være i havn og have afleveret nummerskilt. 
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Kl. 19.00: Indvejning af fisk stopper. 
 
Kl. 19.30: Direkte TV-udsendelse fra værftet med vejning af de store fisk samt uddeling af præmie 
for dagens største fisk. 
 
 
Program for lørdag den 3. maj: 
 
Kl. 6.00: Konkurrencekontoret åbner. Alle både skal være til stede i Tejn Havn med henblik på ud-
tagning til kontrol. 
 
Kl. 6.30: Skippermøde. 
 
Kl. 7.00: 1. start. Både over 6,5 meter. Rød gruppe. 
 
Kl. 7.10: 2. start. Alle både op til og med 6,5 meter. Blå gruppe 
 
Kl. 17.30: Indvejning af fisk åbner. 
 
Kl. 18.20: RØD gruppe skal være i havn OG have afleveret nummerskilt på nummertavlen i værftet. 
Dette er afgørende, idet al fisk fanget på dagen bliver diskvalificeret, hvis ikke nummerskiltet er 
tilbage på tavlen. Når I kommer i havn, er det første I gør derfor at sende en deltager hen med 
nummerskiltet. 
 
Kl. 18.30: BLÅ gruppe skal være i havn og have afleveret nummerskilt. 
 
Kl. 19.00: Indvejning af fisk stopper. 
 
Kl. 19.30: Direkte TV-udsendelse fra værftet med vejning af de store fisk samt uddeling af præmier 
til vinderne af konkurrencen.  
 
Kl. 17.00 – 21.00: Kran på havnen til at løfte både op. 
 
 
Overtrædelse af regler 
 
Det er sikkert unødvendigt at nævne det, men overtrædelser af regler vil medføre diskvalifikation. 
 
For sen ankomst til havnen betyder dog kun, at denne dags indvejninger ikke tæller i konkurren-
cen. 
 

Trolling Master Bornholm 2014 - regler for konkurrencen 

Sted: 
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Tejn Havn. 

Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at 
håndhæve kontrollen af udstyr på bådene. 

Tid (se dog præcise starttidspunkter senere): 
Onsdag den 30. april kl. 12.00 – 18.30 
- indvejning af fisk 17.30 – 19.00 
Torsdag den 1. maj kl. 07.00 – 18.30 
- indvejning af fisk 17.30 – 19.00 
Fredag den 2. maj kl. 07.00 – 18.30 
   - indvejning af fisk: 17.30 – 19.00 
Lørdag den 3. maj kl. 07.00 – 18.30 
   - indvejning af fisk: 17.30 – 19.00 

Præmieoverrækkelse: 
Dagspræmier: Hver aften fra kl. 19.30 
Hele konkurrencen: Lørdag den 3. maj fra kl. 19.30. 

 
Skippermøde: 
Onsdag den 30. april kl. 11.00 
Derefter hver morgen kl. 06.30 

Alle skippermøder og præmieoverrækkelser holdes i Tejn Skibsværfts hal på havnen. 

Alle tider samt havn kan ændres af dommerkomitéen som følge af vejrlig eller andet. 

Konkurrenceledelse/dommerkomité: 
Jan Jørgensen, TV 2/Bornholm 
Tom Jensen, Sjællands Småbådsfiskeklub 
Anders Schou Jensen, Bornholms Trollingklub 

Registrering af deltagelse: 

Tilmeldingsgebyr:  
750 DKK pr. båd incl. skipper. 
150 DKK pr. besætningsmedlem udover skipper. 
Alle både skal oplyse om samtlige deltageres navn og adresse. 

Alle både skal oplyse om størrelse (længde) i meter og centimeter, fordi bådene fordeles i forskellige hav-
nebassiner efter størrelse.  

Konkurrenceledelsen har besluttet at sende deltagerne af sted i to hold dels for at undgå trafikkaos og dels 
for at øge sikkerheden omkring starterne. Hver dag starter de store både først. Store både er defineret som 
både, som er længere end 6,5 meter. Små både op til og med 6,5 meter starter 10 minutter efter de store 
både. 

Store både sejler med rødt deltagernummer og har røde sikkerhedsbrikker. 
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Små både sejler med blåt deltagernummer og har blå sikkerhedsbrikker.  

Deltagernummer udleveres som klistermærke, der skal sættes et synligt sted på bådens styrbordsside. 

De præcise konkurrencetider for rødt og blåt felt er disse: 

Rød startgruppe 

 

Onsdag: 12.00 – 18.20. 

Øvrige dage: 07.00 – 18.20. 

Blå startgruppe 

 

 

Onsdag 12.10 – 18.30 

Øvrige dage: 7.10 – 18.30 

(Som det fremgår af ovenstående betyder det, at alle har samme tid på havet). 

Overtrædelse af reglerne for starterne medfører advarsel og ved gentagen overtrædelse udelukkelse. 

På grund af pladsforhold i havnen er der sat et maximum på 300 deltagende både. De første 300 både, der 
har betalt deltagergebyr, vil få tildelt et deltagernummer, som er en bekræftelse på deltagelse. (Konkurren-
cen er senere udvidet til 331 både). 

Deltagernummer hænger også som en nummerbrik/startbrik på en tavle i Tejn Skibsværft. For at deltage i 
konkurrence skal skipper eller et besætningsmedlem afhente nummerbrikken fra tavlen.  
Startbrik kan afhentes fra tavlen kl. 6.30 (onsdag dog kl. 11.00) i forbindelse med skippermødet.  
Startbrik indleveres senest kl. 18.20 eller 18.30 med mindre konkurrenceledelsen har afkortet konkurren-
cen. 

 
Indleveres startbrikken for sent kan der ikke indvejes fisk fra den konkurrencedag. Reglen vil blive strikt 
håndhævet, og der optages hver dag fotodokumentation, over hvilke både der afleverer for sent. 

En af deltagerne skal udnævnes til skipper på båden. Sidste frist for ændring af besætning er kl. 11.00 den 
30. april. Der må ikke i løbet af konkurrencedagene udskiftes besætning. Undtaget herfra er 2-mands både, 
der rammes af sygdom. Se under sikkerhed. 

Tilmeldingsgebyr dækker havneleje i Tejn fra og med tirsdag den 29. april til og med søndag den 4. maj. 
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Med tilmeldingen accepterer deltagerne at medvirke i TV-programmerne. Præmie-vinder skal deltage i TV-
programmerne. Møder vindere ikke op til TV-programmerne mistes retten til præmien, som går videre til 
den næste i konkurrencen. 

Dommerkomiteen kan beslutte at indføre GPS-tracking af udvalgte både. Trackingen skal bruges i aftenens 
TV-program til at fortælle, hvordan bådene har sejlet under fiskeriet. 

Deltagere kan ekskluderes fra konkurrence i tilfælde af: 

 overtrædelse af reglerne  
 forsøg på snyd ved indvejning af fisk  
 trusler eller voldelig optræden mod konkurrencedeltagere, arrangører eller TV 2/Bornholms perso-

nale. 
 Afvisning af at medvirke i TV-programmerne. 

 

Regler for fiskeriet: 

 
Husk at dette er en trollingkonkurrence, og at båden derfor skal være i fart hele tiden under fiskeriet. 
 
Max. ti stænger/hjul incl. reservestænger/hjul må medtages om bord på båden og anvendes samtidigt. 
 
Opdages flere end ti stænger/hjul om bord på en båd, så vil resultaterne fra de foregående dage blive an-
nulleret. 
 
Max. ti agn må benyttes samtidigt. 

Fra den 12. november 2011 blev det tilladt at anvende planer boards i dansk farvand i Østersøen. Afstand 
til kysten skal være mindst 3 sømil.  

Dommerkomiteen vil hver morgen udtage et antal både, der vil blive kontrolleret for udstyr i havnen i 
Tejn.  Deltager hverken skipper eller besætning i skippermødet vil dommeren kontakte båden telefonisk 
med henblik at gennemføre kontrollen. 

Dommerkomiteen har ret til at sende en af dommerne med en båd ud på fiskeri. 

Dansk lovgivning om lystfiskeri/trolling skal overholdes, bla.: Mindstemål. Fisketegn. Speedbåds-kørekort 
(kun danske både). Bekendtgørelsen om lystfiskeri og trolling, herunder de særlige restriktioner for afstan-
de til Bornholm og Christiansø m.m. I henhold til disse regler må trollingfiskeri med downrigger ikke foreta-
ges nærmere end en sømil fra kysten.  

Vindere af præmier SKAL kunne fremvise gyldigt fisketegn.  

Overtrædelse af ovenstående vil medføre udelukkelse af konkurrencen. 

Regler for fisk: 
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Laks er eneste fisk i konkurrencen. 

Mindstemål for laks, der kan indvejes, er 75 cm. 
Der må max. indvejes fire laks pr. båd pr. dag. 
Laks over 12 kg skal umiddelbart efter hug meldes til dommerkomiteen pr. VHF eller telefon, hvor position 
skal oplyses af hensyn til TV-produktionen. TV-ledelsen vil derefter sende et kamerahold på en båd forbi for 
at filme forhåbentlig både kamp og landing. 

Præmier for største fisk, som kan vindes hver dag i konkurrencen OG præmier i den samlede konkurrence, 
kan kun vindes, hvis fisken (forudsat den vejer over 12 kg) har været anmeldt til dommerkomiteen. Vejer 
dagens største fisk under 12 kg, så gælder kravet om anmeldelse ikke. 

Præmierede fisk skal renses under overværelse af et medlem af dommerkomiteen umiddelbart efter afte-
nens TV-udsendelse. 

Fisk over 12 kg bliver først vejet i den direkte transmitterede udsendelse. Det betyder, at de store fisk IKKE 
bliver vejet på den elektroniske vægt i vejeteltet. De bliver lagt til side og bliver først vejet under TV-
udsendelsen. Dette sker for at skabe mere spænding i TV-udsendelserne. 

 

Sikkerhed: 

 
Alle danske sikkerhedsregler skal overholdes. 

Nødraketter og nødblus skal forefindes på båden. Dommerkomiteens anbefaling er, at minimum 2 stk. nød-
raketter i farven rød samt 2 stk. nødblus i farven rød skal forefindes i båden. 
 

Der skal være VHF-radio om bord på alle både, kanal 72 anvendes til kommunikation. Konkurrenceledelsen 
vil altid identificere sig som ”Trolling Master Bornholm”. Ønskes kontakt på radioen anvendes dette også til 
at kalde ledelsen i Tejn. 
 

Dommerkomiteen kan aflyse en fiskedag, hvis vejret skønnes for dårligt. 
 

Bliver konkurrencen aflyst på enkelte dage, findes vinderen ud fra de fiskedage/timer, der har fundet sted. 
På afkortede dage vil der blive uddelt dagspræmie. På aflyste dage bliver der ikke uddelt dagspræmie. Ikke 
uddelte præmier bliver ikke overført til efterfølgende konkurrence dage. 
Bliver alle konkurrencedage aflyst på grund af vejret, så vil præmierne ikke blive uddelt.  

Tilmeldingsgebyr vil ikke blive tilbagebetalt. 

Der skal af sikkerhedshensyn være mindst to deltagere på hver båd. De to deltagere skal begge være 
mindst 16 år gamle. Er der flere deltagere på en båd gælder minimumsalderen ikke for de efterfølgende. 
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Rammes en deltager på en 2-mands båd af sygdom før eller under konkurrencen skal der findes en erstat-
ning, så båden fortsat har to deltagere om bord. 
De deltagende både har pligt til via VHF at underrette konkurrenceledelsen, hvis båden ikke kommer ind i 
havnen senest kl. 18.20 eller 18.30.  Bliver båden forsinket, og undlader at underrette dommerkomiteen, 
og hvis dette resulterer i en redningsaktion, så vil betalingen for denne redningsaktion påhvile båden. 

Præmier: 

Udbetaling af alle præmier sker kontant på check eller ved bankoverførsel. Præmierne er skattepligtige og 
vil blive indberettet til Skat. For at få udbetalt præmier skal man oplyse CPR-nr. (Danske deltagere) eller 
navn, adresse og fødselsdato (udenlandske deltagere). 

1. Største fisk: 
Vinder er den person, der har fanget den største laks målt i kilo urenset fisk.  

Præmierne: 
1. 75.000 DKK 
2. 40.000 DKK 
3. 20.000 DKK 

For tydelighedens skyld så skal det understreges, at det i denne konkurrence kan lade sig gøre at vinde flere 
præmier – teoretisk dem alle tre ved at lande de tre største laks. 
Den, der fører denne konkurrence, får hver aften udleveret et gult flag, som skal monteres på båden. 

2. Bedste båd hele konkurrencen: 

Alle laks fanget i konkurrenceperioden over konkurrencens mindstemål på 75 cm tæller med – bemærk 
dog, at der kun kan indvejes max. 4 fisk pr. båd pr. dag. 

Pointregler: 
10 point pr. fisk. 
10 point pr. kilo. 
En laks på 7,8 kg giver således 88 point. 
I tilfælde af pointlighed vinder den båd, der har fanget den største fisk. 

Præmie: 
1. 40.000 DKK 

Præmien udbetales til skipper, der skal oplyse cpr.nr. (danske deltagere) eller navn, adresse og fødselsdato 
(udenlandske deltagere). 
Bedste båd får hver aften udleveret et grønt flag, som skal monteres på båden. 

3. Bedste båd på hver konkurrencedag: 

Alle laks fanget på dagen over konkurrencens mindstemål på 75 cm tæller med – bemærk dog, at der kun 
kan indvejes max. 4 fisk pr. båd pr. dag. 

Pointregler: 
10 point pr. fisk. 
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10 point pr. kilo. 
En laks på 7,8 kg giver således 88 point. 
I tilfælde af pointlighed vinder den båd, der har fanget den største fisk. 

Præmie: 
1. 2.500 DKK 

Præmien udbetales til skipper, der skal oplyse cpr.nr. (danske deltagere) eller navn, adresse og fødselsdato 
(udenlandske deltagere). 

I tilfælde af totalt aflysning af en fiskedag udbetales præmien ikke den dag. 
 

4. Største fisk på hver konkurrencedag: 

Vinder af dagspræmien er de to største laks målt i kilo urenset fisk. 

Præmie: 
De to største fisk hver dag: 
1. 3.000 DKK. 

2. 1.500 DKK 

I denne konkurrence deltager kun fisk, der i løbet af dagen er blevet anmeldt til konkurrenceledelsen. 

I tilfælde af totalt aflysning af en fiskedag udbetales præmien ikke den dag. 

5. Særpræmie i anledning af 10-året. 

Den første laks, der vejer nøjagtigt 10,000 kg ved indvejningen, modtager 10.000 kr. Indvejes flere laks på 
nøjagtigt 10,000 kg den samme dag, deles præmien imellem fangerne. Fanges ingen fisk på nøjagtig 10,000 
kg bortfalder præmien. 

Samlet præmiesum kontant: 213.000 DKK. 

Opdateret februar 2014/Dommerkomitéen 


