
ARJEPLOGS BÅT &TROLLINGKLUBB 
 
 

                  Arrangerar för elfte året 
 

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling 
i Arjeplog den 28 juni – 30 juni 2012 

 
Priser: 
1:a pris           20 000 kronor till segrande lag 
2:a pris           10 000 kronor 
3:e pris             5 000 kronor 
Dagligen           1 000 kronor i pris för största fisk  
Samt ett dignande prisbord/lottning 
 
Deltagaravgift: 
250 kronor per deltagare 175 kronor för ungdomar tom 16 år , betalas till bankgiro 5297-0761. 
Ange ert Teamnamn vid inbetalning. 
OBS – Minst två och högst tre fiskande deltagare.  
 
All anmälan Team & Besättning skickas till Destination Arctic Circle AB i god tid för att underlätta 
för skrivandet av startlistor  OBS ! senast kl:17.00  26/6 2012 
 
Anmälan och information om boende: 
Destination Arctic Circle AB, Storgatan 1E, 930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-22231 ,  E-post: : info@polcirkeln.nu 
 
Tävlingsledare: 
Tord Westerlund 
 
Sjösättning, start och målgång: 
Skeppsviken i centrala Arjeplog. 
 
Tävlingsområde: 
Hornavan utom avlysta områden. 
Information om avlysta områden finns i mappen 
 
Kvällsaktiviteter: 
……….. 
 
Frågor och regler: 
Besök gärna vår hemsida: www.arjeplogstrollingklubb.com 
Eller ring 
Martin Bergström 0961-10207 eller Håkan Sundström 0961-400 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@polcirkeln.nu
http://www.arjeplogstrollingklubb.com/


Regler: 
Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling (ÖLT) följer i princip de regler som används vid trolling-
SM och andra större tävlingar.  
 
 
Kaptensmöte, start och målgång: Kaptensmöte hålls varje morgon i Skeppsviken där minst en deltagare i varje båtlag 
skall delta. 

Kaptensmöte start målgång invägning 
Torsdag 07.00     07.30 17.00 18.00   
Fredag 07.00     07.30 17.00 18.00 
Lördag 07.00     07.30 16.00 17.00 
Fyra timmar räknas som hel dag och fullständig tävling.  
Vid haveri ska Tävlingsledningen omedelbart kontaktas som då även skall informeras om behov av assistans. 
Startbricka utlämnas vid skepparmöte och skall ovillkorligen återlämnas innan angiven tid. Fångst och startbricka skall 
lämnas in vid målgång innan båten förtöjs. All fisk samt brickor skall vid målgång lämnas in till ÖLT:s funktionärer vid 
ångbåtsbryggan. Vid kö för avlämning skall båten befinna sig innanför startlinje. Båtar utan fångst ska hänga upp sin 
bricka vid scenen . 

Antal fiskande deltagare per båtlag: Minst två och högst tre. Tävlingsledningen beslutar om övriga passagerare. Det är 
förbjudet att landstiga under pågående tävling. 

Spön och beten: Ovan och nedanför odlingsgränsen tillåts tio spön och tio beten, det är också tillåtet att använda både 
djupparavan och sidoparavan.  

Max 10 spön/rullar får finnas i båten .  

OBS : Pulkor ska ha flagga 

Betesfisk: Frusen eller saltad betesfisk får användas enl. Länsstyrelsens regler. 

Fisk: All inlämnad fisk skall vara fångad genom trolling, dvs. släpfiske från båt med sportfiskeutrustning. Fisken skall vara 
krokad i munnen. Godkända fiskar är, lax, laxöring och rödingfiskar. Minimimåttet är 45 cm med hopvikt stjärtfena för 
öring och lax och 45 cm för röding. Varje båtlag får väga in max sex fiskar per dag. All fisk skall vägas, mätas och 
registreras i samband med invägningen.  

All invägning görs i hamnen i  centrala Arjeplog  torsdag och fredag klockan 18.00 samt lördag klockan 17.00. 
 
Poängberäkning: Godkänd fisk ger 20 poäng per fisk samt 10 poäng per kilo.  

Tävlingsjuryn: består av två representanter för tävlingsledningen och en för de tävlande. Juryn beslutar om eventuell 
uteslutning eller diskvalifikation. Eventuell protest skall skriftligen och undertecknad ska vara inlämnad före invägningens 
slut. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Juryn kan besluta om stickprovskontroll av båtar innan 
tävlingen.  

Säkerhet: Mobiltelefon obligatorisk, nummer lämnas vid anmälan. Arrangören rekommenderar starkt att deltagande 
båtlag verkar för att tävlingen genomförs på ett säkert och sportsmannamässigt sätt. Flytplagg bör bäras och varje båt 
innehålla nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning.  

Kommunikation: Varje båt är skyldig att medföra mobiltelefon vars nummer lämnas till tävlingsledningen innan tävlingen 
påbörjas. Eventuell avlysning av tävling beslutas av juryn och meddelas vid kaptensmöte eller via mobiltelefon. För dom 
som har VHF gäller kanal 72  under tävling . 

Ansvar: Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad 
skada på material eller människor. 

 



  
 
 
 

         ARJEPLOGS BÅT & TROLLINGKLUBB 
 

Öppna Lapplandsmästerskapet i Trolling 
28 juni – 30 juni i Arjeplog 2012 

Anmälningsblankett 
 
Teamnamn :  ____________________________________________ 
Båttyp:          _____________________________________________ 
Mobil nr till team:    ______________________________________ 
Kännetecken:____________________________________________ 
 
SKEPPARE: 
Namn: ________________________________________________ 
Adress: ________________________________________________ 

Postnr:  ______________ Postadress:______________________ 

Telefon:______________ Mobiltelefon:_____________________ 
E-post: ____________________________________________________ 
 
Besättning 1: 
Namn: ________________________________________________ 
Adress: ________________________________________________ 

Postnr:  ______________ Postadress:______________________ 

Telefon:______________ Mobiltelefon:_____________________ 
E-post: ____________________________________________________ 
 
Besättning 2: 
Namn: ________________________________________________ 
Adress: ________________________________________________ 

Postnr:  ______________ Postadress:______________________ 

Telefon:______________ Mobiltelefon:_____________________ 
E-post: ____________________________________________________ 
 
 
Anmälning med samtliga uppgifter skickas  till: 
Destination Arctic Circle AB, Storgatan 1E, 930 90 Arjeplog 
  E-post: : info@polcirkeln.nu 
 
 
 
 



 

            Nu kan man förbeställa matpaket att ta med i båten 
 

                Anmälningsblankett Matpaket OBS ! senast kl:17.00  26/6 2012 
 
 
 

    
Teamnamn :  ____________________________________________ 

 
                       
Mobil nr till team:    ______________________________________ 
 
 

 
Frukost 55kr/paket   Lunch 75kr/paket 
 
Matpaket: Torsdag     Antal 
       
Frukostpaket: 1 ägg, 2 smörgås (1skinka 1 ost ),1Yogurt, kaffe eller te (medtag egen termos 0,75 liter) _______ 
 
 
Lunchpaket : Pastasallad , bröd ,valfri läsk (cola ,fanta,loka)   _______ 
    
 

Matpaket: Fredag  
      
Frukostpaket: 1 ägg, 2 smörgås (1skinka 1 ost ), 1Yogurt, kaffe eller te (medtag egen termos 0,75 liter) _______ 
 
 
Rostbiff, potatissallad, bröd ,valfri läsk (cola ,fanta,loka)    _______ 
 
 

Matpaket: Lördag  
      
Frukostpaket: 1 ägg, 2 smörgås (1skinka 1 ost ), 1Yogurt, kaffe eller te (medtag egen termos 0,75 liter) _______ 
 
 
Kycklingsallad, bröd ,valfri läsk (cola ,fanta,loka)    _______ 
 
Önskas gluten eller laktosfritt  ange här  ………………………………………. 
 
Mvh. Kaffevagnen / Britt-marie 070-5588576 
                                  Laila 
 
Anmälning med samtliga uppgifter skickas  till: 
Destination Arctic Circle AB, Storgatan 1E, 930 90 Arjeplog 
E-post: : info@polcirkeln.nu 


