
SØGÅRDHULEN’S FISKEKONKURRENCE 

Så er tiden kommet for den årlige fiskekonkurrence i St. Søgård Sø. Den traditionsrige fiskekonkurrence 
afvikles i år i dagene 3. juni og 4. juni 2016. Igen er der mulighed for at hele familien kan deltage, idet der 
kan tilmeldes i følgende grupper: 

 Gruppe 1: Børn 3-9 år  tilmeldingsgebyr kr. 25.00 (inkl. vand i prisen) 

 Gruppe 2: Ungdom 10-14 år tilmeldingsgebyr kr. 35.00 (inkl. vand i prisen) 

 Gruppe 3: Voksen 15-99 år tilmeldingsgebyr kr. 50.00 (inkl. øl eller vand) 
  
Der uddeles 1, 2, 3. præmie i alle grupper, dog vil alle deltagere i gruppe 1 modtage en lille præmie for 
deltagelse. 
Der konkurreres om Den af Bagerland udsatte vandrepokal for fangsten af længste ål, vandrepokal for 
fangst af tungeste fisk, dog ikke Sandart og Gedde samt vandrepokal skænket af H.G. Enemarks Eftf. v/ 
Verner Flindt for tungeste Sandart, som uddeles mellem gruppe 2 og 3. 
Vandrepokal skænket af Foder og Fritid for fangst af tungeste aborre i aldersgruppen 0 – 14 år som 
uddeles mellem gruppe 1 og 2. 
Der vil under konkurrencen være mulighed for at købe vand og slik m.m. til rimelige priser i butikken ved 
bålpladsen (overskuddet går til Søgårdhulen). Butikken vil være åben efter behov.  

Håber I møder op med godt humør og knæk og bræk til alle😊  
  
I øvrigt afvikles konkurrencen således: 

 Start:   3. juni  kl. 18.00. 
 Mødested:  for enden af Ingesvej. 
 Indvejning:  3. juni  kl. 22.00 – 23.00 ved bålpladsen.  

 Slut:   4 juni  kl. 12.00 
 Indvejning:  4. juni  kl. 11.00 til kl. 12.15. ved bålpladsen.  
 Præmieoverrækkelse: 4. juni  kl. 13.00 (ca.) ved bålpladsen. 

Tilmelding skal ske SENEST DEN 25. MAJ  til en af nedennævnte ved at aflevere kuponen. 
Ved tilmeldingen skal der betales tilmeldingsgebyr efter taksterne ovenfor. 

  Torben Kobberø  Johnny Kofod               
  Søgård Ringvej 20             Søgård Ringvej 19  
  Søgård                Søgård 
  Tlf.: 42406498          Tlf.: 22449485 
----------•------------------------•--------------------------•------------------------•--------------------------•--------- 

FISKEKONKURRENCE DEN 3. JUNI og 4. JUNI 2016. 
TILMELDINGSKUPON AFLEVERES OG BETALES SENEST DEN 25. MAJ 2016. 

NAVN: ______________________________ ADRESSE: ___________________________________ 

 GRUPPE 1: ANTAL TILMELDINGER: ____________ X KR. 25,00. IALT ____________________ 
 GRUPPE 2: ANTAL TILMELDINGER: ____________ X KR. 35,00. I ALT ____________________ 
 GRUPPE 3: ANTAL TILMELDINGER: ____________ X KR. 50,00. I ALT ____________________  
                                       
TOTAL:____________________ 

AFLEVERES TIL Torben Kobberø - Søgård Ringvej 20 eller Johnny Kofod - Søgård Ringvej 19 

SØGÅRD – LUNDTOFT UNGDOMSFORENING SØGÅRDHULEN. 



Fisk indvejes i 4 grupper. 

Tungest fisk (skalle – brasen – aborre mm). 

Tungeste gedde. 

Tungeste sandart. 

Fisk indvejes i 4 grupper: 
  

Tungest fisk (skalle – brasen – aborre mm). 
  

Tungeste gedde. 
  

Tungeste sandart. 
  

Længste ål. 
  

Mindstemål i cm: 
  

Gulål i ferskvand 35,5 cm. 
  

Gedde i ferskvand 40,0 cm. 
  

Sandart i ferskvand 50,0 cm. 
  

Aborre 15,0 cm 

Nedestående regler udstukket af Søgårdlejren skal nøje overholdes: 

Opsatte forbuds- og advarselstavler skal respekteres. 

Parker aldrig på mark eller til gene for andre. Benyt de anviste parkeringspladser. 

Hunde skal føres i snor under konkurrencen. 

Vis hensyn til naturen.  

Div. efterladenskaber og papir bedes nedgravet og de opstillede affaldsbeholdere benyttes til alt andet 
affald. 

Der må fiskes med 1 stang pr. deltager. Ruse, garn og at sætte krogline er ikke tilladt. 

Der er givet tilladelse til opsætning af mindre telte, brug af grill samt mindre bål i fast underlag.  
(bålfade m.m.) 

Der bør henstilles til at der ingen knallertkørsel finder sted i forbindelse med fiskekonkurrencen. 


