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NM i
Drøbak 2009



Vi i Båstad Havfiskeklubb har herved den glede å invitere deg til NM i 
tynnline i 2009. Stedet er Drøbak, og arrangementet vårt er denne 
gangen flyttet tilbake til Sjøtorget selv om vi syntes plassen for vårt 
forrige norgesmesterskap i 2007 på Oscarsborg Festning var meget 
vellykket. Det har etter som åra har gått blitt færre konkurranser i tynn-
line. Vi synes det er litt synd, for det er da moro å fiske med lett og 
følsomt utstyr, og da særlig her i Syd-Norge! Vi har lagt opp til et mes-
terskap over to dager, med hver dag som tellende i Norgescupen. Vi 
bruker et poengsystem i likhet med det vi hadde sist under vårt ordinære 
NM. Hvert fiskeslag teller 4 poeng, og det gis ett poeng for hver kilo 
fisk. Da vi har minstemål for torsk og sei på 40 cm, vil vi ha lapper for 
registrering av undermåls fisk for disse to fiskeslaga i samsvar med 
vanlig praksis på poengfestivaler i Syd-Norge. Det er viktig at vi ikke 
sløser med ressursene, og at småfisk av disse fiskeslaga får leve videre.

Vi har inngått en avtale med Renskaug Hotell ca. 250 m fra Sjøtorget 
når det gjelder premieutdelingen. Vi får være i den store restauranten, 
og det er spesielt fint om værgudene ikke helt skulle være med oss på 
søndag.

Vi har ellers under arrangementet tilgang til vår storkiosk der du som 
vanlig på våre festivaler kan kjøpe og nyte familien Grepperuds utvalgte 
festivalmenyer.

På Sjøtorget ordner vi som vanlig med parkering lørdag og søndag 
morgen mot en rimelig avgift. 
Vi har på tross av finanskrisen fått noen flotte gavepremier. Mannen bak 
den største premien er klubbens egen kjente fisker, Jarle Reitan. Vi er 
stolte av å ha muligheten til å dele ut en Panasonic Varmepumpe, der for 
uten Jarles firma, også Follo Boligteknikk står bak. Og Pure Fishing 
sponser snørene våre! Vi er ellers i skrivende stund i forhandlinger med 
flere støttespillere som du kan lese om her i brosjyren vår.

Så vil vi håpe at mesterskapet vil bli en fin opplevelse for deg på flere 
måter. 

VELKOMMEN!

Velkommen til
Norgesmesterskapet i 
Tynnline!
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Reitan Service 
og Montasje
Vollveien 20
1816 Skiptvet

Tlf: 48 19 25 33
Fax: 69 80 90 58
E post: reitan.montasje@epost.no

Nordbyvegen 43
1406 Ski

Tlf.   64 91 30 90
Fax: 64 91 30 99

post@fobotek.no
www.fobotek.no

Forhandler

v a r m e p u m p e r

 A
UTORISERT
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Gulp Alive!
Verdens første oppladbare agn!

Ser naturlig ut, føles 
naturlig, smaker naturlig 

 NYHET!
  Gulp! Alive Er nå 
 tilgjengelig i 
assortert forpakning

NYHET!
Oval bøtte

www.berkley.seFinnes i de fl este sportsfi skebutikker i Norge

SALTVANNS VARIANTER

MINNOW PEELER CRABPEELER CRAB

SQUID

MINNOW PEELER CRAB

SQUID

SHRIMPSHRIMP

NEREIS

GRUBGRUB

CRAZY LEG 
JERKBAIT

Nok en gang har Berkley revolusjonert agn fi ske. De har utviklet Gulp! Alive! 
som er markedets mest effektive agn. Agnene lades opp med lukt og smak 
når de legges tilbake i laken.
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Vi vil gratulere Båstad HK som 
har tatt ansvaret som arrangør av

”Skitt fiske”

w
Vil samtidig 
takke for tilliten 

vi har fått 
somPremieleverandør.

e-post: helge@premier.no
www.premier.no
NO 379 381 298

Bel 208A H: 14,5 cm
Bel 208B H: 15,5 cm
Bel 208C H: 16,5 cm

Bel 177A H: 27,5 cm
Bel 177B H: 28,5 cm
Bel 177C H: 29,5 cm

Q. 47
29 cm

Q. 49
18 cm

Q. 45
22 cm

Q. 48
27 cm

NM i Tynnline
2009

PREMIER & HOBBY

TLF: (0047)  932 18000   
FAX: (0047) 6487 1934 

Dampsagveien 10
1408 KRÅKSTAD
NORWAY
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Velkommen til Reenskaug Hotel
Reenskaug Hotel har lange tradisjoner som overnattings- og spisested.
Med sentral beliggenhet i hjertet av Drøbak, kun 4 mil fra Oslo, har Reenskaug 
Hotel  i mer enn 100 år vært et yndet feriested. Nederst i Storgata, mindre enn 
50 meter fra Oslofjorden og omgitt av småbyens særpregede småhus-
bebyggelse, har hotellet befestet sin posisjon i bybildet 
 
Vi ønsker alle deltakere i Norgesmesterskapet 
i Tynnline hjertelig velkommen til 
Reenskaug Hotel. 
Vi takker for den tillit Båstad Havfiskeklubb 
har vist oss! Derfor gjør vi vårt ytterste 
for å legge til rette, 
slik at våre gjester reiser herfra beriket 
på flere måter.
 

Reenskaug Hotel tilbyr:
Overnatting og frokost,  2 personer i dobbeltrom:  kr. 536,-. pr. pers.
Overnatting og frokost,  1 person pr. rom:                kr. 806,-
 

Booking: 
Reenskaug Hotel
Storgaten 32 – 1440 Drøbak
Tlf.:         +47 64 98 92 00
Fax:         +47 64 98 92 22 
E-post:    mail@reenskaug.no
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Den klassiske pilken som alle prøver å kopiere, 
men som ingen får til… Sølvkroken har nå 
utviklet en verdensnyhet og en svært eksklusiv 
versjon av vår rustfrie Svenskepilk. 
Sølvkrokens rustfrie svenskepilk Deco har nær-
mest en perforert overflate, hvilket skaper spen-
nende lysrefleksjoner. Den spennende overflaten 
lager også sterkere lydbølger under vann enn 
andre pilk på markedet. Deco har selvfølgelig 
alle egenskapene til Sølvkrokens originale 
Svenskepilk.

Ny Inliner stang fra Tica utviklet i samarbeid med 
Sølvkroken og en av Norges beste havfiskere. 
En bunndel og 3 utskiftbare topper fra 12-50lb. 
Lakkert Screw Down snellefeste, formdreid 
EVA-håndtak med pupper og kryssendebutt. 
Innvendig er det benyttet carbon coil system for 
mindre slitasje. Byttbar toppring. Leveres i en 
praktisk bærekoffert. 

-catch the moment



Startkontingent for to dager:
Damer/ herrer/ seniorer  kr 1000, juniorer gratis. 
Firemannslag er inkludert i prisen.

Påmeldingsfristen er 1. april 2009 
Påmelding inkl. firemannslag sendes samlet via e-mail til 
birger.johansen@sisas.no (be om tilbakemelding), eller via 
telefon 64 93 24 56 eller mobil 906 41 131 til Birger Johansen. 
Alternativt til Arne Reitan tlf. 69 92 14 82 eller mobil 906 15 707. 
De to er også kontaktpersoner for mesterskapet.
Offentlig båttrekning finner sted i Åsveien 29 i Drøbak lørdag 18. april kl 17.00 

Betaling for NM sendes samlet for klubbene til
Båstad Havfiskeklubb v/ Birger Johansen, Åsveien 29, 1440 Drøbak, 
bankgironr. 1140.20.44081

Premiering:                                                            
Herrer:       1 -  15                                 
Damer:       1 -    3                                  
Juniorer:       1 -    3                                   
Seniorer:      1 -    3
Største fisker      1 -    3                                     
Lag       1 -    3
Beste fisker hver dag
Beste båtfører over 2 dager
GAVEPREMIER

Mesterskapet avgjøres ved poengberegning.
Hvert fiskeslag teller fire poeng, og det gis ett poeng for hver kg fisk
Det er minstemål på torsk og sei, 40 cm. Det er lov å telle med en undermåls fisk 
av nevnte fiskeslag som arter ved at lapp for fangsten deles ut, og fisken settes fri. 
Bare 5 sild teller ved innveiing. Vassild, sild, pigghå og makrell skal ikke bløgges.
Redningsvest/ flyteplagg er påbudt.

NM i Tynnlinefiske i 2009

Mesterskapet arrangeres i Drøbak
lørdag 25. og søndag 26. april i 2009.
Utgangspunktet for festivalen er Sjøtorget.
Det fiskes etter Norges Havfiskeforbunds regler.
Frammøte på kaia er fra kl 07.30. 
Båtene går ut kl. 09.00 begge dager. 
Det er fem timers effektiv fisketid. Agn (bare makrell) selges på kaia. 
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Norgesmesterskapet er med i Norgescupen, begge dager for seg, og i 
Østsidecupen. Det vil senere bli bestemt om mesterskapet også teller i Alt om 
Fiskecupen. 

Vi har den glede å annonsere at det blant flere ekstra premier har kommet inn 
en ganske flott gavepremie:

Premie til beste fisker uansett klasse over to dager:
En Panasonic luft til luft varmepumpe, veiledende pris 
kr 18 300. Premien inkluderer også montering innenfor 
10 mil fra arrangørstedet. 

Premien er gitt av Reitan Service og Montasje a/s 
tlf 48192533 og Follo Boligteknikk a/s tlf 64913090

Tynnlinesnørene er sponset av Pure Fishing, verdens største 
seneprodusent. 

Det blir under mesterskapet parkering på Sjøtorget for en rimelig avgift.

De som vil kan betale inn kr. 20 til den som får største fisk. 
Pengene vil i sin helhet gå til den heldige fisker blant dem som er med på 
ordningen

Det vil bli solgt varierte matvarer fra egen kiosk under mesterskapet. 

Premieutdelingen vil bli holdt i restauranten på Renskaug Hotell ca. 250 m unna  
Sjøtorget. Dette er bl.a. en gardering mot dårlig vær søndag ettermiddag.

Premier for fjorårets Østsidecup vil også bli delt ut under arrangementet.

NM i Tynnline-fiske 2009  | 9

w
w

w
.m

u
st

ad
.n

o

Fe
rs

kv
an

n
B

al
u

b
a 

R
ek

la
m

eb
yr

å

3000,-
Verdi over

Bli med på NM og vinn 

full pakke 
fra Mustad
Alt du trenger gjøre for å vinne en pakke med havfiskeutstyr fra Mustad, 
er å være med på en av havfiskekonkurransene hvor Mustad er sponsor. 
Vi trekker ut en heldig vinner blant alle som deltar.

Kvalitetsutstyr fra Mustad:
• 2-delt dress
• Seafarer boots
• Splittring tang
• Tackle mappe

 

NM i Tynnline inngår også i Norgescupen
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For mer informasjon, spør etter Fiskernytt hos din faghandler eller gå til www.seeberg.no

T h e r e  i s  N O  E s c a p e !
O W N E R  K R O K E R :  Bildene over viser bl.a. hvorfor Owner krok er i en klasse for seg! De unike krok-
spissene, Cutting Point, består av en sylskarp krokspiss som går over i et tre-egget knivblad! Kroken tar fort
tak og skjærer seg inn dypere og raskere inn enn kroker med tradisjonell spiss. Kroken er selvsagt sterk uten
at dette har gått ut over vekten! Er du lei av å miste fisk under kjøring bør du derfor prøve Owner kroker!

Seeberg ann. Havfiskeren 01/07  10.01.07  13:28  Side 1
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Fiskarboden
Overnatting på Sørøya

Fiskesesongen 2009 - Fullbooket!
– men har en av Norges beste småviltterreng!

Mye ledig overnatting fra september 2009 til mars 2010.

Larssons Hytteutleie
Booking: Odd E. Larsson
tlf.: +47 907 51 897
E-mail: odegil@online.no
www.fiskarboden.no
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VINN DRØMMEREISE TIL ARGENTINA

NR 9 2006 KR 75,-

 FOR NORSKE SPORTSFISKERE

BC  085  09

Heavy metal på Røst
Ørretpå isen

Havabbormed fartsstriper

Lurere enn lyren

Et døgn i Tovdalselva
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VINN DRØMMEREISE TIL ARGENTINA

NR 5 2006 KR 75,-

 FOR NORSKE SPORTSFISKERE

BC  085  05

Vi mekker entrollingmaskinNorges råeste sportsfi skeelvNitelvaLaksefeber i sørVarier med makrell

TEST tohånds26 haspelsneller
fl uestenger

6

100% sportsfiske!
Vi sponser Norges Havfiskeforbund
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Bli med på NM 25.-26. april 

Vinn premier fra Mustad!

DybdemålerDybdemållerr

Mustad Deep Sea Reel
Atlantic RS25

Splittring 
tang

Mustad Coastal 
Multivest

Alt du trenger å gjøre for å vinne havfiskeutstyr fra Mustad, er å 
være med på en av havfiskekonkurransene hvor Mustad er sponsor. 
Vi trekker ut heldige vinnere blant alle som deltar.
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Kompetanse
i riktig form og innpakning

gir deg som kunde 
det produktet 

du er ute etter

Pennestrøket 11 • Postboks 24 • 1851 Mysen • tlf. 69 89 60 60 
grefslie@grefslie.no • www.grefslie.no

Båstad Havfiskeklubb takker alle sine 
sponsorer og medhjelpere

 

Pure Fishing                   Elbe Normark AS
Seeberg                           Alt om Fiske
Sølvkroken                      Renskaug Hotell
Mustad                                 Follo BoligTeknikk AS
Premier & Hobby        Alt om Fiske
Båtskippere                      Villmarksbutikken Jessheim
Nordic Sea Angling            Reitan service og Montasje AS  
Larssons Hytteutleie            Grefslie Trykkeri
                            

Eiere av Sjøtorget i Drøbak
Medlemmer i Båstad Havfiskeklubb



Grefslie Trykkeri 69 89 60 60

– Resor till storfiskens rike –
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M
obil: +

46(0)70-211 23 40. E-post: info@
nordic-sea-angling.se  

N
ordic Sea Angling AB är anslutet till den Svenska resegarantin Kam

m
arkollegiet.
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7 dgr 
7.950:- SEK
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* N
orges bästa stortorskfiske m

ed chans på torskar på 30-40 kg!


