Trolling Master Bornholm 2021 - regler for konkurrencen
Sted:
Tejn Havn og Allinge Havn
Skippermøde:
Alle både skal under konkurrencen afgå fra og
komme tilbage til Tejn Havn (rød og blå gruppe)
eller Allinge Havn (grøn gruppe) af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af udstyr på
bådene.
Tid (se dog præcise starttidspunkter senere):
Onsdag den 21. april kl. 7.00 – 18.30
- indvejning af fisk 17.30 – 19.00
Torsdag den 22. april kl. 07.00 – 18.30
- indvejning af fisk 17.30 – 19.00
Fredag den 23. april kl. 07.00 – 18.30
- indvejning af fisk: 17.30 – 19.00
Lørdag den 24. april kl. 05.30 – 13.00
- indvejning af fisk: 12.00 – 13.30
Præmieoverrækkelse:
Dagspræmier: Onsdag, torsdag og fredag fra kl.
19.30
Hele konkurrencen: Lørdag den 24. april fra kl.
14.30.

Tirsdag den 20. april kl. 19.00
Onsdag, torsdag og fredag kl. 06.30
Lørdag kl. 5.00
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. Indvejning
kan begynde tidligere, hvis vejr eller andre forhold gør det nødvendigt.
Konkurrenceledelse/dommerkomité:
Jan Jørgensen, TV 2/Bornholm
Tom Jensen, Sjællands Småbådsfiskeklub
Anders Schou Jensen, Bornholms Trollingklub
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Registrering af deltagelse:
Tilmeldingsgebyr:
800 DKK pr. båd inkl. skipper.
200 DKK pr. besætningsmedlem ud over skipper.
Alle både skal oplyse om samtlige deltageres
navn og adresse.
Efter registrering vil navn på skipper, hjemsted
(by), nationalitet og bådnavn blive offentliggjort
på

brikker. Allinge har en tidsstraf på i alt 15 minutter pr. fiskedag, fordi der er kortere sejltid til fiskepladserne.
Deltagernummer udleveres på to klistermærker,
der skal sættes et synligt sted på henholdsvis bådens styrbords og bagbords side.
De præcise konkurrencetider for rødt, blåt og
grønt felt er disse:

Rød startgruppe
www.tv2bornholm.dk/trolling
I forbindelse med offentliggørelse af resultater vil
deltagernavne, hjemsted (by) nationalitet og
bådnavn blive offentliggjort. Ved tilmeldingen har
deltagerne accepteret denne offentliggørelse.

Onsdag, torsdag og fredag: 07.00 – 18.15.
Lørdag: 5.30 – 12.45.

Vinderen i største fisk et år sejler det efterfølgende år med startnummer 100. Vinderen fra
2019 har således nummer 100 i 2021.

Blå startgruppe

Det er tilladt at have gæster med ombord, som
ikke deltager i fiskekonkurrencen (og som derfor
ikke kan veje fisk ind). TMB skal ALTID orienteres
om gæster, så vi altid ved, hvor mange der er ombord på en båd, hvis der sker noget.

Onsdag, torsdag og fredag: 7.15 – 18.30
Lørdag 5.45 – 13.00
Grøn startgruppe (Allinge)

Alle både skal oplyse om størrelse (længde) i meter og centimeter, fordi bådene fordeles i forskellige havnebassiner efter størrelse.
Konkurrencen starter fra Tejn 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 15 minutter efter de store både.

Onsdag, torsdag, og fredag 7.30 – 18.30

Store både sejler med rødt deltagernummer og
har røde sikkerhedsbrikker.

Overtrædelse af reglerne for starterne medfører
advarsel og ved gentagne overtrædelser udelukkelse.

Små både sejler med blåt deltagernummer og har
blå sikkerhedsbrikker.
Både med Allinge Havn som start sejler med
grønt deltagernummer og har grønne sikkerheds-

Lørdag: 6.00 – 13.00
Grøn gruppe bliver startet fra Allinge Havn af en
dommer med et hornsignal.

Hvis en stor båd ikke har deltaget i første start, så
skal man vente til efter start signalet for de små
både har lydt, så store og små både ikke bliver
blandet.
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Der er et maksimum på 445 deltagende både.
Maximum i Tejn er 370 både. Maximum i Allinge
er 75 både. Under registreringen vil der blive et
valg mellem Allinge og Tejn Havn. Når en af de to
er udsolgt, fortsætter tilmeldingen automatisk i
den anden havn.
Deltagernummer for både Tejn gruppen og Allinge gruppen hænger også som en nummerbrik/startbrik på en tavle i Tejn Skibsværft. For at
deltage i konkurrencen skal skipper eller et besætningsmedlem afhente nummerbrikken fra tavlen.
Startbrik kan afhentes fra tavlen kl. 6.15 i forbindelse med skippermødet. Lørdag dog kl. 5.00.

Tilmeldingsgebyr dækker havneleje i Tejn eller Allinge fra og med tirsdag den 20. april til og med
søndag den 25. april.

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 GPStracking 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:

Startbrik indleveres senest kl. 18.15 eller 18.30
med mindre konkurrenceledelsen har afkortet
konkurrencen. Lørdag dog senest kl. 12.45 eller
13.00.
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.
Specielt til grøn gruppe i Allinge. Sluttidspunkt for
jer er 18.30 (lørdag 13.00) I TEJN. Jeres brik skal
køres til Tejn. Grøn gruppe må ikke sejle ind i
Tejn, da der ikke er plads i havnen. Overtrædelse
medfører advarsel, og ved gentagelse udelukkelse af konkurrencen.
Grøn gruppe skal være opmærksom på, at der
ikke er rampe i Allinge Havn. Vi anbefaler Hammerhavnen eller Hasle Havn. Der er heller ikke
benzin på kajen. Benzin skal hentes på Circle K
tanken, som ligger 700 meter fra havnen.
En af deltagerne skal udnævnes til skipper på båden. Der kan under konkurrencen ændres besætning, men konkurrence kontoret skal underrettes
før start på dagens fiskeri ellers kan det nye besætningsmedlem ikke veje fisk ind. Ekstra besætningsmedlemmer kan tilkøbes.










overtrædelse af reglerne
forsøg på snyd ved indvejning af fisk
trusler eller voldelig optræden mod konkurrencedeltagere, arrangører eller TV
2/Bornholms personale.
Afvisning af at medvirke i TV-programmerne.
Overtrædelse af dansk fiskeri lovgivning.
For høj hastighed i havnen.
Grøn gruppe båd sejler ind i Tejn Havn

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 inkl. 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 annulleret.
Max. ti agn må benyttes samtidigt.
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Det er tilladt at anvende planer boards i dansk
farvand i Østersøen.
Dommerkomiteen vil hver morgen udtage et antal både, der vil blive kontrolleret for udstyr i havnen i Tejn. Er der tale om en båd fra grøn gruppe,
bliver båden kontrolleret i Allinge Havn. 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. Speedbådskørekort (kun danske både) samt forsikringsbevis.
Bekendtgørelsen om lystfiskeri og trolling, herunder de særlige restriktioner for afstande til Bornholm og Christiansø:
1. Trollingfiskeri med downrigger må ikke
foretages nærmere end en sømil fra kysten.
2. Planerboard må ikke anvendes nærmere
end 3 sømil fra kysten.
TMB samarbejder med de danske myndigheder
om disse regler. TMB forbeholder sig ret til at foretage anmeldelse, hvis der er mistanke om overtrædelse.
Vindere af præmier SKAL kunne fremvise gyldigt
fisketegn.

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 aftenens 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.
Mindstemålet for laks i dansk farvand er 60 cm.
Dommerkomiteen opfordrer til at laks på mellem
60 cm og 80 cm genudsættes, hvis fisken er i en
tilstand, hvor det giver mening.
Det er en selvfølge, at en fisk aflives i det øjeblik,
at den er i båden. Alt andet ville være dyrplageri.

Regler for fisk:
Sikkerhed:
Laks er eneste fisk i konkurrencen.
Alle danske sikkerhedsregler skal overholdes.
Mindstemål for laks, der kan indvejes, er 80 cm.
Der må max. indvejes fire laks pr. båd pr. dag.
Deltagerne skal inden fremmøde i vejeteltet have
valgt de fire fisk, man ønsker vejet i konkurrencen. Er det ikke sket, er det de fire første fisk,
som lægges på vægten.

Nødraketter og nødblus skal forefindes på båden.
Dommerkomiteens anbefaling er, at minimum 2
stk. nødraketter i farven rød samt 2 stk. nødblus i
farven rød skal forefindes i båden.
Foran Tejn Havn markeres et startområde med
gule bøjer. Max hastighed i det område samt i
havnen er 3 knob. Hastighedsbegrænsningen
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gælder både under ud- og indsejling. Overskridelser af hastigheden kan medføre advarsel og/eller
diskvalifikation. Til kontrol vil vi som noget nyt
have et webcam til at vise indsejlingen. Vi optager ankomsterne fra dette kamera.
Der bliver lavet et kort, som viser, hvordan starten fra Allinge Havn finder sted.
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.
VHF Kommunikation mellem både henvises til andre kanaler.
Dommerkomiteen kan aflyse en fiskedag, hvis
vejret skønnes for dårligt.
Alle deltagende både skal medbringe radarreflektor, som skal monteres i tilfælde af dårligt sigte.
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 konkurrence dage 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.

Rammes en deltager på en 2-mands båd af sygdom før eller under konkurrencen skal der findes
en erstatning, så båden fortsat har to deltagere
om bord.

De deltagende både har pligt til via VHF at under-

rette konkurrenceledelsen, hvis båden ikke kommer ind i havnen senest kl. 18.15 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 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. 100.000 DKK
2. 50.000 DKK
3. 22.000 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.
Hvis største fisk er større end 22,21 kg, så er der
en ekstra præmie på 25.000 kr. Præmien gives
kun til vinderfisken, hvis den slår rekorden.
2. Bedste båd hele konkurrencen:
Alle laks fanget i konkurrenceperioden over konkurrencens mindstemål på 80 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 det største antal fisk. Er der også lighed i
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antal fisk, 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.

1. 5.000 DKK
2. 2.500 DKK
I denne konkurrence deltager kun fisk, der i løbet
af dagen er blevet anmeldt til konkurrenceledelsen.
Samlet præmiesum kontant: 266.000 DKK.
Ved tilmeldingen har deltagere accepteret ovenstående.

3. Bedste båd på hver konkurrencedag:
Udfærdiget september 2020.
Alle laks fanget på dagen over konkurrencens
mindstemål på 80 cm tæller med – bemærk dog,
at der kun kan indvejes max. 4 fisk pr. båd pr.
dag.

Dommerkomitéen

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 det største antal fisk. Er der også lighed i
antal fisk, vinder den båd, der har fanget den
største fisk.
Præmie:
1. 4.000 DKK
2. 2.000 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:
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