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Är du redo

för årets största gäddtävling

Konceptet för tävlingen är enkelt. Du
kan fiska där du befinner dig, i dina egna
hemmavatten eller på valfri annan ort.
Man får alltså fiska var man vill innanför
Sveriges gränser, både i sötvatten och i
skärgården.
De fem personer som lyckas dra
flest centimeter fisk på fem gäddor
från den 1/1-16/9 2012 går till en
storstilad final i Västervik i slutet av
oktober 2012.
Vi lottar även ut en finalplats bland de
25 efterkommande i listan, så det blir
totalt sex finalister. I finalen fiskar alla
var för sig med en av tävlingsledningen
utsedd guide och båt samt med utrustning som tillhandahålls av tävlingssponsorerna.

l

Det är tillåtet att fiska i valfritt
vatten inom Sveriges gränser.

l

Det är enbart tillåtet att använda artificiella beten som exempelvis jerkbaits, skeddrag, gäddfluga,
spinnare, jiggar, spinnerbaits och
så vidare.

l

l

l

Fiske för Alla, Edge Flyfishing,
+FishEco och Sportfiskemässan har inför säsongen
2012 gjort en gemensam
satsning på en helt ny typ av
gäddtävling som ska göra
det möjligt för så många som
möjligt att delta och vara med
och slåss om äran att vinna
Sveriges första rikstäckande
gäddtävling.

Fiske för Alla rapporterar från tävlingen
med totalt sex tävlingssammandrag
i de nummer som ges ut under tävlingsperioden. I samarbete med våra
tävlingssponsorer kan man vinna fina
priser i varje deltävling.

Förstapriset är en pokal samt ett resestipendium värt 50 000 kr som delas ut
till vinnaren på Sportfiskemässan 2013.

Anmälan till tävlingen sker via
www.fisheco.se

Tävlingen sponsras av:

Edgesportfishing.se

l

l

l

foto Kristian nilsson

Tävlingen arrangeras av:

l

Tävlingsperioden för kvalet är
1 januari-16 september 2012.
Alla tävlar gemensamt och
registrerar sina fångster allt eftersom. De fem fiskare som lyckats
dra flest antal meter gädda på
fem fiskar under den totala kvalperioden går till en gemensam
final i Västervik i slutet av oktober
2012.
Man kan anmäla sig när som
helst under tävlingsperioden
och anmälan sker digitalt via
tävlingssidan på www.fisheco.se.
Tävlingssidan uppdateras
automatiskt på www.fisheco.se
och man kan hela tiden följa vilka
som har flest centimeter.

l

Gäddan ska fotas tillsammans
med en måttstock som gör det
enkelt för tävlingsledningen att
verifiera angiven längd. Ta gärna
en poseringsbild för medialt
bruk.

l

Båda bilderna samt information
om fångsten laddas enkelt
upp på tävlingssidan hos
www.fisheco.se.

l

När tävlingsledningen godkänt
fångsten registreras den och visas
upp på sidan.

1a pris

50 000
kronor

Juryn på +FishEco har ensam
beslutsrätt om vilka fiskar som
ska godkännas eller ej.
Tänk på att ta så tydliga bilder
som möjligt så att inga tveksamheter uppstår vid inregistreringen av din fångst.
För att en fisk ska kunna
registreras måste den vara
minst 75 cm.

www.edgeflyfishing.com och
www.edgesportfishing.se
tillhandahåller diskussionsforum
för tävlingen på internet.

