
Tipskupon Bornholm 2011 
Hvem fanger turens første fisk?  

Hvem bliver noteret for turens sidste fisk?  

Hvem fanger indbyrdes den største fisk?  
Storken Nimmer 

  

Hvem fanger indbyrdes den største fisk?  
Don Larsen Gollum 

  

Hvem fanger indbyrdes flest fisk? 
Djo Kokker Klokker 

  

Hvem fanger indbyrdes flest fisk?  
Slagter Pastor 

  

Hvem fanger indbyrdes flest fisk?  
Ørnen Voldborg 

  

Hvilken af disse agn fanger indbyrdes den største?  
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 + 

   

På hvilken af disse 2 pladser fanges der flest fisk? ( 2 krydser = uafgjort) 
Bethesda Sose odde 

  

På hvilken af disse 2 pladser fanges der flest fisk? ( 2 krydser = uafgjort) 
Monster vig Numsi bay 

  

Bliver der fanget hornfisk eller torsk. (Nu hvor vi er så sent afsted) 
Ja Nej 

  

Hvor mange fisk kommer på fangstrapporten? 
19 el. mindre 20 el. mere 

  

Bliver der fanget minimum 5 fisk på sose i år? (indtil nu har Sose givet 95 fisk) 
Ja Nej 

  

Kommer der minimum 1 nyt medlem i klub 3.0? 
Ja Nej 

  

”Flotteste fisk” pokalen uddeles i år for: (ingen krydser = pokalen uddeles ikke) 
Grønlænder Blankfisk 

  

I år løber vi tør for:  

(ingen krydser = vi løber ikke tør) (2 krydser = Tørløber på begge produkter) 

Grøn Tuborg Faxe Premium 

  

Får Voldborg ”come back” og fanger fisk i år? 
Ja Nej 

  

Kommer der et helt nyt navn på en eller flere af pokalerne i år?  

(Nyt navn = en der aldrig har fået nogen af pokalerne. Slagter, Pastor, Klokker, Ørn) 

Ja Nej 

  

Hvor mange fanger fisk i år? 
6 eller færre 7 eller flere 

  

Bliver der fanget fisk på minimum 1 ny plads i år? 
Ja Nej 

  

 

Fisk = Ørred / Laks over mindstemålet.                  Navn:________________________________ 


