Uvasjöns FVOF bjuder för tredje gången in till…

Fisketävling gädda och gös i
Uvasjön 26 maj 2018

Samling 26 maj kl. 08.30 vid båtplatsen i Uvasjön

För tredje gången anordnas en fisketävling i Uvasjön, belägen på gränsen
mellan Kronobergs och Kalmar län. Vid tidigare tävlingar har bl.a. en
gädda på 11 kg fångats så det finns stor fisk i Uvasjön. Gäddfisket är

mycket bra och Uvasjön är kanske en av de mest gäddsäkra sjöarna i
regionen. Gösen reproducerar sig i sjön, vilket borgar för bra fiske.
Uvasjön är en fiskesjö av god klass!
Tävlingstider, tävlingsregler och anmälan
Tvåmannalag (max 2 deltagare per båt men man får fiska ensam).
Vid avsaknad av egen båt går detta att hyra genom Uvasjöns FVOF. Uppge om så är fallet vid
anmälan.
Tillåtna metoder är spinn, mete och trolling.
Klasserna för tävlingen är: totallängd gädda, totallängd gös, längsta gädda och längsta gös.
Max fem spön får användas samtidigt per båt.
Tävlingstid kl. 9-14.
Digitalkamera är ett måste att ha med sig med tillhörande kabel för överföring till
tävlingsledningens dator. Minst två bilder ska tas av fisken: ett med måttband och ett med
fångstmannen/fångstkvinnan. Bilderna ska efter tävlingens slut laddas över till tävlingsledningen.
Måttband är ett måste att ha med sig. Fisken ska fotograferas med digitalkamera och bilden ska
tas med fisken liggande med måttband intill så man lätt ser längden. Totallängd används, d.v.s.
hela fiskens längd från spetsen av stjärtfenan till nosen.
Tävlingsledningen rekommenderar att fångad fisk släpps tillbaka efter mätning och fotografering
(ev. vägning). Gös över 80 cm ska enligt FVO regler återutsättas.
Lagnamn och fiskens längd ska noteras i ett fångstprotokoll som delas ut vid starten och som vid
tävlingens slut lämnas till tävlingsledningen.
Avgiften för att delta kommer att vara 300 kr per deltagande lag. Deltagaravgiften går tillbaka till
priser. Betalning av deltagaravgift sker på tävlingsplatsen. Fiskekort (100 kr per person) ingår i
deltagaravgiften.
Prisutdelning sker kl. 14.30.
Anmälan för att delta i tävlingen ska ha inkommit senast 20 maj 2018 till Carl-Johan Månsson,
Fiskerikonsulent: carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se

Välkomna hälsar Uvasjöns FVOF!

