
ULRICEHAMNS FRITIDSFISKARE PRESENTERAR - FÖRETAGSFISKET - EN ÅRLIG FISKETÄVLING FÖR LOKALA FÖRETAG I ULRICEHAMN

✓ Vill ni som företag synas vid årets största händelse nere vid sjön?  
✓ Skapa teambuilding inom företaget!  
✓ Få en oförglömlig dag vid Åsundens strand!



När? 

Lördagen den 3e september 2022 (samtidigt och precis intill SM i Abborre). Tävlingstid 10:00-14:00. Lottning och 
information kl. 09:00 och prisutdelning 15:00. 

Plats:  

Strax söder om Restaurang Bryggan, längs stranden.  

Femton lag tävlar om den otroligt prestigefyllda titeln Ulricehamns bästa fiskeföretag, medaljer till pallplatserna och en 
fiskeresa för upp till 12 personer! 

Kontakt och tävlingsansvarig: 

Ulricehamns Fritidsfiskare 

Ågatan 2, 52337 Ulricehamn 

Marika Hållander - marika.hallander@hotmail.com - 0703-172682 

  

mailto:marika.hallander@hotmail.com


Regler:  

Lag om max sex, minst två, deltagare. Max två spön i vattnet samtidigt. Varje lag får en sträcka på ungefär 10 meter 
som lottas ut strax innan start. Två deltagare fiskar samtidigt, övriga fyra byter av. Det är tillåtet för de som inte 
fiskar att mäska och håva fisk. 

Varje sträcka/lag har ett ”keepnet” (fisksump) som kontrollvägs efter avslutad tävling. All sumpad fisk återutsätts 
efter vägning.  

Fuska, störa andra lag, otillåtna metoder och dylikt medför diskkvalificering.  

Utrustning (ingår ej): Toppknutet metspö max 6 meter. Enkelkrok, mask, maggots, pinkies, majs och deg/powerbait är 
tillåtet. Man får ha hur många färdiga spön man vill men endast två spön i vattnet samtidigt. Mäskning är tillåten om 
man vill. Slangbella är inte tillåtet. Det är tillåtet att använda håv för att håva krokad fisk.   

Tillåtna arter är: Abborre, Mört, Löja, Braxen, Sutare, Sarv och Gärs. Gädda, Gös och Öring återutsätts omedelbart 
och räknas inte med i tävlingen.  

Det lag som har tyngst totalvikt tar hem vinsten. Bonuspris till längsta abborren! 



Vinner man något?  

• Förstapris: En helt egen chartrad havsfisketur med turbåten Daisy för upp till 12 personer! (Resan till Hjuvik/
Björlanda Kile ingår inte). Guldmedaljer för vinnarna. 

• Andrapris: Silvermedaljer 

• Tredjepris: Bronsmedaljer 

• Pris för längsta abborren(individuellt): Ett fint fiskeset. 

Vad kostar det? 

Anmälningsavgiften är 6500kr ex moms per lag. Överskottet från tävlingen går oavkortat till barn & 
ungdomsverksamheten i Ulricehamns Fritidsfiskare. Anmäl er snarast till: marika.hallander@hotmail.com  

Faktureras direkt och anmält lag registreras först efter erhållen betalning. Glöm inte faktureringsuppgifter och 
kontaktperson med mailadress och mobilnummer.  

En ”beachflagga” med företagets logotyp ingår. Skicka in en vektoriserad logotyp (.eps, .ai eller .pdf) Tänk på att 
bakgrunden på beachflaggan är vit. Företaget får behålla flaggan efter tävlingen. Lagnamnet kommer namnges till  
Team-”Företagsnamn” vid eventuellt flera lag från samma företag lägger vi till en siffra efter företagsnamnet. Tex 
Team-Företagsnamn1 Team- Företagsnamn2 osv. 
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