DM-Fluebinding – kvalifikation for Syd- og Sønderjylland
Lørdag d. 2. februar 2019 i Kolding

Sponsorer

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Konkurrenceregler:
Det er en åben konkurrence hvor alle kan deltage.
Deltager gebyr er 50,- per deltagende flue
Tilmelding/betaling på www.koldingsportsfisker.dk/shop under Medlemskaber eller ved fremmøde
kl. 09.00 – 9.45 d. 2. februar i Storhytten, hvis der stadig er ledige pladser.
Der kan max. være 40 deltagere. Se om max er nået på http://koldingsportsfisker.dk
Konkurrencen foregår i Kolding Sportsfiskerforenings ”Storhytte” Koldingvej 101, Vester Nebel, 6040
Egtved.
Der bindes fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Storhytten er åben fra 9.00 – 16.00
Der kan bindes i følgende klasser: Laks/Ørred – Tørflue/Nymfe – Gedde/Kystflue
Der kan indleveres 1 flue i hver klasse og der kan indleveres i 1, 2 eller 3 klasser
Valg af fluemønster er frit for deltagerne
Deltagende fluer skal som minimum indeholde 4 elementer
Deltagere medbringer eget værktøj og egne kroge/rør samt samtlige materialer.
Der er en junior- (under 18 år) og en senior klasse. Der går 2 juniorer og 2 seniorer videre til DM i
fluebinding som afholdes d. 3-4 marts 2019 på Danish Fly Festival i KFUM-hallerne, Kolding. Adressen er
Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding.
Der er præmier til 1. og 2. pladsen i hver flueklasse for både junior- og seniorklassen.
Hver dommer udfylder bedømmelsesskema uden kendskab til øvrige dommeres pointgivning.
Bedømmelsen foregår anonymt
Deltagende fluer bedømmes ud fra 1) sværhedsgrad, 2) bindeteknik, 3) proportioner og 4) helhedsindtryk.
De fire bedømmelseskriterier vægtes ens.
Ved pointlighed foretages der en fornyet pointgivning. Dommer har ikke kendskab til tidligere givne point
og navn
Der kan max være 40 deltagere tilmelding efter først til mølle-princip.
Øvrige forhold:
Der kan købes Kaffe – rundstykker /vand/øl/pølser, rullepølse- og ostemadder i Storhytten.
Der afholdes amerikansk lotteri kl. 14.00
Alle interesserede er velkomne til at komme og se hvad der foregår, få en mad og deltage i
lotteriet.
Med venlig hilsen
Kolding Sportsfiskerforening

