
Truttan Open
-Havsöringstävling-

Öringsakademien önskar välkomna till årets 
Havsöringstävling på Veddö naturreservat lördagen den 3/5

Tävlingsinformation
Truttan Open är en årligen återkommande fisketävling efter 
havsöring. Öringsakademien är arrangör av tävlingen och intäkterna 
går till att förbättra öringens fortplantningsområden i Tanums 
kommun. Läs igenom detta PM innan tävlingsdagen för att komma 
väl förberedd till tävlingen. Vid frågor kontakta 
truttan@oringsakademien.se

Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida www.oringsakademien.se. 
Kostnaden för tävlingen är 150kr/person, alltså 300kr/lag, då ingår 
ett medlemskap i Öringsakademien. Är man redan medlem i 
Öringsakademien är tävlingen kostnadsfri. Efter man fyllt i sina 
uppgifter på hemsidan och skickat iväg dem får man ett mail med 
information och faktura. Det går att anmäla sig fram till måndagen 
den 21/4. Vid frågor kring betalning och anmälning kontakta 
truttan@oringsakademien.se. Har man anmält sig på nätet men vill 
betala kontant på plats tas en extra avgift ut på 50kr/lag

I mån av plats kommer man att kunna efteranmäla sig på 
tävlingsdagen. Då mot en extra avgift på 100 kr/lag.

Vid ankomst
Tävlingen hålls på Väddö Naturreservat strax norr om Fjällbacka. 
Det finns skyltar längs vägen och goda parkeringsmöjligheter nära 
Tävlingscentralen (TC). Vid ankomst anmäler ni er i tävlingstältet  
Där får ni information, lagnummer och det märke som skall finnas 
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med vid fotograferingstillfället. Tävlingsledningen kommer att finnas 
på plats ca 1 timma innan tävlingens start. 

Pre fish meeting
Ca. tjugo minuter innan start hålls ett pre fish meeting. Där går vi 
igenom reglerna, man har då chansen att ställa frågor och få några 
sista minuten tips.

Bra att ha med sig
Fiskespö och adekvat klädsel
Mätutrustning (finns att låna vid TC)
Kamera (t.ex. mobiltelefonen)
Toapapper

Mat
Korv med bröd finns att köpa under tävlingsdagen vid TC. Där finns 
även kaffe/saft och bulle.

WC
På tävlingsområdet finns ett torrdass, ha gärna med eget papper ut 
ifall att....

Tävlingstid 
Tävlingen börjar 9.00 vid TC (Tävlingscentralen) och inmätning skall 
ha skett innan 13.00 vid TC. Lag som inte mätt in sina fiskar vid TC 
innan 13:00 är utom tävlan. Så kom i tid, det kan bli trångt de sista 
minuterna. Det är lagens ansvar att passa tävlingstiderna.

Prisutdelning
Prisutdelning sker vid TC så snart tävlingsledningen fått in alla 
resultat. 

After Fish
Även i år kan man samlas efter tävlingen på en lokal restaurang och 
snacka igenom dagens upplevelser. Vi diskuterar just nu olika 
alternativ och återkommer med var vi är när vi fått det klart. Man 
anmäler sig till After Fish i tävlingstältet vid TC under tävlingsdagen.



Tävlingsregler
* All fisk skall återsättas under tävlingen!!! 
* Endast havsöringar (Salmon trutta trutta) över 45cm räknas.
* Mätning sker från näsa till akterkant på stjärten.
* Laget tävlar med sina 5 bästa öringar över 45cm. 
* Laget med längst sammanlagda havsöringscentimeter (5 fiskar)

vinner.
* Havsöring (över 45cm) skall fotograferas för att sedan visas för 

tävlingsledningen. Viktigt att både fisk, längd samt det märke ni får 
av tävlingsledningen på tävlingsdagen finns med på kortet. 

* Tävlingsområdet är Väddö naturreservat inklusive 
Rödhammarfjorden. Fiske vid Anråsälvens mynning är inte tillåtet.

* Första havsöring rings in till tävlingsledningen och tillkännagivs vid 
prisutdelningen.

* Respektera dina medtävlares fiskeplatser. Först på plats har rätt 
att fiska på platsen. 

* Stickkontroller kan ske under tävlingens gång. 
* All fisk skall återsättas vid tävlingen, om den inte visar sig vara 

såpass skadad att den ej lämpar sig att släppas tillbaka. 
* Död fisk får inte räknas i tävlingen.
* Fiske från båt/flytring, är inte tillåtet
* Spinnfiske och flugfiske är de tillåtna fiskesätten 
* Häckla är inte tillåtet dock får man ha en upphängare framför sitt 

drag
* Vid uppenbart fusk diskvalificeras laget och blir avstängda från 

kommande tävlingar. 
* Vid delad totallängd vinner det lag som fått längsta havsöringen. 

Sedan näst längsta o.s.v.
* Vill man förkovra sig mer i vilka fiskeregler som gäller kring 

Skagerack hänvisar vi till länsstyrelsen hemsida.

// Skitfiske


