
 

 

 

 
FAQ HAVBARSEN 

 
 

Hvordan deltager jeg i Havbars-konkurrencen? 

Du benytter dig af NemTilmeld-funktionen under Begivenhedens beskrivelse. Husk også at 
“Deltage” i Begivenheden på FB, så du automatisk modtager nyheder, ændringer og gode råd i dit 
FB-feed efterhånden som konkurrencen nærmer sig. 
 

 

Hvornår starter og slutter konkurrencen? 
Havbars-konkurrencen finder sted 9. (start kl. 04.30) - 11. (slut kl. 14.00) September 
 

 
Hvor må der fiskes? 
I havbars konkurrencen må der fiskes fra Svinkløv Strand i Nord til Agger Tange i Syd. 

 
 

Koster det noget at deltage i konkurrencen? 
Deltagelse i fiskekonkurrencen er gratis. 
 

 

Med hvad må der fiskes? 
Du skal anvende stang & hjul til dit fiskeri, og der må ikke trolles eller dørges fra båd. Ellers er der 
“metodefrihed” både ift. om du fisker fra kyst, høfde, mole, eller om du fisker fra båd, flydering eller 
kajak, og ift. hvilken agn du anvender.  
 

 

Hvordan kan jeg vinde en præmie? 
For at komme i betragtning til en præmie skal du indveje en havbars – og denne havbars skal ved 
konkurrencens sluttidspunkt ligge i Top 10 blandt alle indvejede havbars over de 3 dage, som 
konkurrencen løber. 
 

 
Kan jeg stadig deltage i en konkurrence, hvis min fangede havbars ikke er stor nok til at 
komme i præmierækken? 
Hvis din havbars jf. live scoren på FB Begivenheden ikke er stor nok til at vinde en præmie i 
Havbars-konkurrencen har du stadig mulighed for en præmie i Fotofisken. Det fordrer imidlertid, at 
du inden konkurrencens påbegyndelse har indikeret din deltagelse ved at trykke “Deltag” på dén 
Begivenhed på FB, og at du i øvrigt følger regelsæt og procedure vedr. upload af fotofisk. Dette 
kan du læse mere om under FAQ & Regelsæt for Fotofisk og på den pågældende Begivenhed.  
 
 
Hvor og hvornår kan jeg indveje min fisk? 

Indvejningsstanden vil være placeret tæt på de andre aktiviteter, der foregår i Hanstholm under 
Hook & Cook ugen. Den eksakte placering vil fremgå af Begivenheden på FB. Der vil være åbent 
for indvejning mellem kl. 10 – 23 fredag og lørdag, og kl. 10 – 13.55 søndag. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/594305058757676?ref=newsfeed


 

 

 

  

Hvor og hvornår foregår præmieoverrækkelsen? 
Præmieoverrækkelsen foregår umiddelbart efter at der har været deadline for indvejning kl. 13.55, 
søndag den 11. September. Den præcise lokation vil blive oplyst på FB-siden Danmarks 
VILDESTE Fiskekonkurrence. 
 
 
Kan jeg vinde flere præmier? 
Du kan kun vinde én præmie i Havbars-konkurrencen uanset hvor mange og hvor store havbars, 
du måtte fange. Hvis du vinder en præmie i havbars konkurrencen kan du ikke vinde nogen 
præmier i Fotofisk-konkurrencen. 
 

 

Hvornår modtager jeg min præmie? 
Hvis du fysisk er til stede på tidspunktet for præmieoverrækkelsen til havbars-konkurrencen vil du 
modtage den relevante præmie dér.  
 

Såfremt du ikke er til stede, burde du modtage din præmie med posten senest 14 dage efter 
konkurrencens afslutning.   
 

 

Hvilke regler finder anvendelse? 

Du kan orientere dig i flere detaljer om regelsættet under Begivenheden. 
 

 

Hvor og hvornår kan jeg træffe Gordon P Henriksen - Danmarks måske mest kendte 
Lystfisker? 
Gordon P Henriksen vil, udover at forestå præmieoverrækkelsen i havbars-konkurrencen og 
Fotofisken, være til stede både 10. og 11. September i Hanstholm på lokationen for indvejning af 
havbars. Her vil han signere bøger, snakke med lystfiskere om erfaringer, oplevelser og gode råd 
til fiskeri, samt være vært ved en “cooking session”, hvor man som lystfisker har mulighed for at 
komme forbi med sin fangst og få den tilberedt på scenen til et lækkert måltid. Hvis man ønsker det 
kan man nok også lokke en autograf ud af den flinke mand! 
 

 

Hvilke steder er gode at fange havbars?  
Havbarsen flytter sig meget afhængigt af vind & vejr, og hvor dens byttedyr befinder sig. Derfor 
kræver det også, at man som lystfisker på jagt efter havbars er mobil og åben for at afsøge nyt 
vand. Hvis man ønsker at læse mere om de klassiske spots er det Fishing in Denmarks interaktive 
kort, som i øvrigt også kan hjælpe dig på rette vej ift. fiskepladser efter andre arter, hvis man 
deltager i Fotofisk konkurrencen.  
 

 

Foregår der nogle sociale aktiviteter under havbars-konkurrencen? 

Der foregår en lang række aktiviteter under HOOK & COOK “paraplyen” imens fiske 
konkurrencerne afvikles. Disse kan man orientere sig om på Visit Nordvestkystens hjemmeside. 
Derudover vil der blive skabt faciliteter omkring indvejning stedet i Hanstholm, som gør det oplagt 
at kigge forbi og tage en snak over en øl eller sodavand med ens med-fiskere i konkurrencen.  
 
 
 

https://fishingindenmark.info/fiskepladser?c=56.6768:8.3558:11&categories=2402:2403&categories=2402:2406&categories=2402:2407&categories=2402:2404&categories=2402:2405&id=3702
https://fishingindenmark.info/fiskepladser?c=56.6768:8.3558:11&categories=2402:2403&categories=2402:2406&categories=2402:2407&categories=2402:2404&categories=2402:2405&id=3702
https://www.visitnordvestkysten.dk/


 

 

 

 
 
Hvilke andre arrangementer foregår der langs Nordvestkysten under Hook & Cook 
arrangementet 3. - 11. September? 

Du kan til enhver tid orientere dig på Nordvestkystens hjemmeside.  
 

 

Hvad hvis jeg bliver forhindret i at deltage? 

Der er ingen forpligtigelser, men hvis du deltager i Havbars-konkurrencen bedes du huske at 
afmelde dig via den bekræftelse du fik fra NemTilmeld efter du tilmeldte dig. Herved kan en anden 
få din plads i konkurrencen i stedet.  
Vi håber i øvrigt, at du vil blive ved med at ”Følge” FB-siden, da det automatisk vil holde dig 
orienteret om kommende udgaver af ”Danmarks Vildeste Fiskekonkurrence”.  
 

 

Kan konkurrencen risikere at blive aflyst grundet dårligt vejr? 

Ja. I tilfælde af decideret farlige forhold for deltagerne kan konkurrencen risikere at blive aflyst. 
Hvis der efter arrangørens suveræne vurdering alene er tale om meget ugunstige, men ikke farlige, 
forhold, vil konkurrencen blive suppleret med havørred-fiskeri i dele af den vestlige ende af 
Limfjorden. Information herom vil tilgå i det øjeblik, at vejrudsigten giver anledning til konkrete 
bekymringer. 
 

 

Kræver det fiskekort at deltage i konkurrencen? 

Ja, man skal sikre sig, at man har en gyldig version af det lovpligtige statslige fisketegn, som kan 
købes hér. Eneste undtagelse er a) Personer under 18 år, b) Personer der har opnået ret til 
folkepension, eller c) Fritidsfiskere som har et gyldigt fritidsfiskertegn. 
 

 

Er der en minimumsalder for deltage i konkurrencen? 
Der er ikke en minimumsalder for nogen af konkurrencerne. Deltagelse i havbarskonkurrencen 
anbefales imidlertid ikke for børn under 15 år, da der må forventes mere mobilitet for at finde 
fisken, ligesom fiskeriet fra særligt høfderne ikke er uden risiko.   
 
 
Hvor kan jeg bo henne under konkurrencen? 

Hvis du ikke allerede har fundet et sted at bo langs Nordvestkysten, så findes der et utal af 
forskellige muligheder. Kig evt. hér, hvor der er flere gode bud på alt fra campingpladser, shelters, 
B&B til hoteller, vandrehjem, feriecentre og kroer. Derudover kan man selvfølgelig også orientere 
sig på Air B’n’B ift. privat indkvartering.  
 

 

https://www.visitnordvestkysten.dk/
https://fisketegn.dk/
https://www.visitnordvestkysten.dk/nordvestkysten/overnatning

