
Trondheim Havfiskeklubb
inviterer til Mausundfestivalen

3.- 6. juli 2019

Storfiskens rike sør for Lofoten!



Bli med og opplev Trøndelags beste havfiskemuligheter og vær 
med i kampen om fantastiske premier til en samlet verdi av over 
150 000. Arrangementet er åpent for ALLE fiskeinteresserte!

UTIHAVET - Mausundfetivalen
Det er først og fremst stemningen og de mange små opplevelsene 
som gjør UTIHAVET til et unikt arrangement. UTIHAVET arrangeres  
i år for 13. gang og som vanlig blir det en uke med havfiske,  
aktiviteter for store og små, god musikk og pent vær!  
(sjekk ut utihavet.com for mer informasjon om selve festivalen)

Mausund
Mausund eller Mausundvær, er et tettsted og øygruppe i Frøya 
kommune i Trøndelag. Selve tettstedet Mausund er beliggende på 
Måøya og Gårdsøya, men med i tettstedet regnes også befolknin-
gen på Aursøyan og Geitøya, tilsammen vel 190 innbyggere (2016). 

Program
Tirsdag 2. juli 18:00-21:00 Infomøte og båttrekning på Havna Kafe

Bankett med premieutdeling lørdag kveld kl 19:00 i Idrettshuset.

Onsdag 3. juli
06:30 Butikken åpner
06:45 Oppmøte og agnsalg
06:55 Båtførermøte
07:05 Infomøte deltagere
07:20 Fiskeskippermøte
07:30 Utror (Det fiskes i fem timer fra 

første nedslipp.)
14:00 Fisket avsluttes (senest)
14:30-
17:00

Innveiing, mulighet for å kjøpe 
seg mat og drikke på kaia.

Torsdag 4. - lørdag 6.
06:30 Butikken åpner
07:00 Oppmøte og agnsalg
07:10 Båtførermøte
07:20 Fiskeskippermøte
07:30 Utror (Det fiskes i fem timer fra 

første nedslipp.)
14:00 Fisket avsluttes (senest)
14:30-
17:00

Innveiing, mulighet for å 
kjøpe seg mat og drikke på 
kaia. (Live Musikk)



Konkurranse
Det konkurreres i klassene Åpen (alle), Junior (12 til og med året de fyller 18)  
og Lag (3 mann uavhengig av klasse).  Juniorer deltar også automatisk i åpen klasse.
Hver deltager veier inn sine 10 største fisker hver dag, uansett art. 

Premiering Storfiskpremier 
Høyest totalvekt over fire dager. 1-10 torsk
1-15 i åpen klasse 1-10 sei
1-5 tremannslag 1-10 lange
Alle juniorer 1-10 andre arter 

 
Alle deltagere er med i trekning av en rorbuweekend for inntil 7 personer

Regler
Fisker skal være iført godkjente personlige flytemidler.
Det skal fiskes med stang og snelle. Under fisket er det tillatt å ha med 
reservestang(-er), men uten påsatt takkel. Det kan fiskes med inntil 3 enkeltkroker. 
Dobbeltkrok regnes som to kroker og treblekrok regnes som 3 kroker.  
Ved bruk av pilk/shad med originalt montert krok regnes dette som enkeltkrok,  
og to enkeltkroker eller en dobbeltkrok kan benyttes i tillegg. Enhver kombinasjon 
av naturlig og kunstig agn er tillatt. 
Båtfører er høyeste myndighet ombord i alle spørsmål som angår sikkerhet og 
manøvrering. På hver båt utpekes det fiskeskipper. Vedkommende skal påse at  
fiskereglene blir fulgt og at fisketiden blir overholdt.
Deltakerne skal selv kroke, uttrette og bringe fisken inn til båtsiden uten hjelp.
All fisk skal bløgges levende og i takt med opptak før snøret slippes ut igjen.

All fangst skal ilandføres unntatt: levedyktig fisk under minstemål, fredede arter og 
skater skal slippes ut uskadd. Deltagerne kan av egen fangst beholde «kokfisk»  
men vi oppfordrer til måtehold da både vi og det lokale fiskemottaket er avhengig 
av salg av fangst for å kunne avholde festivalen.
GPS/kartapp er ikke tillatt medbrakt/benyttet om bord



Priser

(Lagkonkurransen er inkludert når man melder seg på)

Påmelding
Påmelding, bestilling av overnatting og betaling på deltager.no innen 1. juni.  
https://www.deltager.no/mausundfestivalen_2019_03072019
Max 70 deltagere, førstemann til mølla

Kontaktinfo 
festival@fiskeklubb.com

Thomas Tofte  
Festivalgeneral  
926  57 419

Erik Dahl  
Arrangementskomite  
917 91 750

Geir Magne Hansen 
Arrangementskomite 
478 51 117

Mer informasjon:Påmelding:

Junior (under 18 år) enkeltdag(er) kr 1 000,- pr dag
Junior 4 dager uten bankett kr 3 000,-
Junior 4 dager inkl bankett kr 3 200,-
Åpen klasse enkeltdag(er) kr 1 300,- pr dag
Åpen klasse 4 dager uten bankett kr 4 300,-
Åpen klasse 4 dager inkl bankett kr 4 500,-
Overnatting mandag-søndag kr 1 600,-
Kun bankett (ledsager) kr 350,-

fiskeklubb.com

https://www.deltager.no/mausundfestivalen_2019_03072019
http://fiskeklubb.com/index.php/mausund

