
Tipskupon Bornholm 2010 
Hvem fanger turens første fisk?  

Hvem fanger turens næststørste fisk?  

Hvem fanger indbyrdes den største fisk? ( 2 krydser = uafgjort) 
Don Larsen Nimmer 

  

Hvem fanger indbyrdes den største fisk?  ( 2 krydser = uafgjort) 
Storken Djo kokker 

  

Hvem fanger indbyrdes den største fisk?  ( 2 krydser = uafgjort) 
Gollum Slagter 

  

Hvem fanger indbyrdes den største fisk?  ( 2 krydser = uafgjort) 
Voldborg Pastoren 

  

Hvem fanger indbyrdes den største fisk?  ( 2 krydser = uafgjort) 
Ørnen Klokker 

  

Hvilken af disse agn fanger flest fisk i 2010? (indbyrdes blandt de 3 agn) 

Ved lighed i antal, tæller svaret kun hvis der er krydser i de agn der deler 1 pladsen. 

Sølvpil Kølpirk BH-pil 

   

Hvor stor er fisken der vinder pokalen "største fisk"? 
0 - 2,99 3 - 4,99 5 + 

   

Hvor mange fisk fanger den der vinder pokalen "flest fisk"? 
1 - 3 4 - 6 7 + 

   

Hvor fanges der flest fisk? ( 2 krydser = uafgjort) 
Sose odde Rasteplads 

  

Vi ved alle sammen at Don Larsen er en sand mester i kunsten at fange kæmpestore 

havørreder på flue. Men fanger Nimmer endelig fisk på flue i år? (fluestang) 

Ja Nej 

  

Bliver der nogen 0-dage? (til og med fredag) 
Ja Nej 

  

Undgår Storken at få ”største fisk” pokalen for 3 år i træk? 
Ja Nej 

  

Fanger Klokker endelig en fisk i år? (Bare en lillebitte en over målet) 
Ja Nej 

  

Fanger Djo Kokker mere end 1 fisk i år? 
Ja Nej 

  

Tangerer eller forbedrer Gollum det fine resultat fra sidste år? (2 fisk eller mere) 
Ja Nej 

  

Bliver Slagteren endelig medlem af den eksklusive klub 3.0 
Ja Nej 

  

Kommer Ørnens waders i vandet? (Mens Ørnen har dem på) Mindst 1 vidne 
Ja Nej 

  

Fører Voldborg konkurrencen ”største fisk” når han forlader øen onsdag? 
Ja Nej 

  

Er der allerede fanget en fisk på 3 kg eller derover når Pastoren ankommer? 
Ja Nej 

  

Løber vi tør for bitter?  
Ja Nej 

  

 

Fisk = Ørred / Laks over mindstemålet.                  Navn:________________________________ 


