
Tipskupon Bornholm 2013  Navn:________________________________  Kuponpris: 100,- DKK   

1. Hvem fanger turens aller aller første fisk*? (Bonusinfo: Pastoren har snøren i vandet allerede tirsdag)  

2. Hvem bliver noteret for turens sidste fisk (her taler vi fanget senest fredag)?  

3. Hvem fanger turens største fisk? (altså den største vejede fisk – også evt. vejede genudsatte)  

4. Hvem fanger i den meget imødesete duel indbyrdes den største fisk?  
Gollum Jolle 

  

5. Hvem kommer i Top 3 i konkurrencen den største fisk? (hvis intet svar = begge udenfor top 3 mv.) 
Don Larsen Slagter 

  

6. Hvem fanger indbyrdes flest fisk? (3 x kryds = samme antal & intet kryds = ingen af de tre fanger fisk i år. Øv.) 
Djo Kok Stork Nimmer 

   

7. Hvem fanger indbyrdes den største fisk? (intet kryds = uafgjort – begge storfangere fanger nada i år) 
Klokker Pastor 

  

8. Hvem fanger fisk af disse klubikoner? (intet svar = ingen af de to herrer får fangst) 
Ørnen Voldborg 

  

9. Hvilken af disse agn fanger indbyrdes den største krabat (fisk, red.)?  
Sølvpil Kølpirk 

Larsen 

homemade 

   

10. Hvor stor er fisken, der sikrer fangeren den eftertragtede pokal "største fisk"? 
0 - 2,99 3 - 4,99 5+ 

   

11. Hvor mange fisk fanger den ihærdige ishavsklubfisker, der vinder pokalen "flest fisk"? 
1 - 3 4 - 6 7+ 

   

12. På hvilken af disse 2 fangstpladser fanges flest fisk? (2 krydser = uafgjort) 
Sort Hat 

Cote de Turistvej 

(Bro) 

  

13. På hvilken af disse 2 fangstpladser fanges flest fisk? (2 krydser = uafgjort) 
Sose Numsi bay 

  

14. Bliver største fisk igen i år landet på en anden plads end suveræne Sose? 
Ja Nej 

  

15. Hvor mange fisk kommer på fangstrapporten? 
16 el. færre 17 el. flere 

  

16. Bornholmerklubben napper mindst 4 fisk på Sose på denne tur? 
Ja Nej 

  

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

  

18. Den prestigefyldte ”Flotteste fisk” pokal uddeles for følgende fangst (ingen krydser = ingen uddeling) 
Grønlænder Blankfisk 

  

19. I år løber vi tør for:  

(intet kryds = vi løber ikke tør for øl eller bitter / 2 x kryds = worst case scenario dobbelt-tørløber) 

Øl Bitter 

  

20. Gør Il Pastore come back, der resulterer i fisk på Pastor-fisketasken i år? 
Ja Nej 

  

21. Og så et af de nemme: Kommer der et helt nyt navn på en eller flere af pokalerne i år?  
(Nyt navn = en der aldrig har fået nogen af pokalerne. Pastor, Klokker, Ørn, Jolle) 

Ja Nej 

  

22. Hvor mange storfangere fanger fisk i år? 
5 eller færre 6 eller flere 

  

23. Fanger vores dygtige klubmedlemmer fisk på mindst en ny plads i år? 
Ja Nej 

  

 

Fisk = Ørred / Laks over mindstemålet.     


