
 
Sjekkliste for NM-arrangører NM isfiske 

 

 

- Arrangørene må ha sterkt fokus på følgende punkter: Nok bemanning, god drill og 

gode rutiner i sekretariatet for påmelding, innveiing og resultatføring. 

 

- Ved registrering bør deltakerne få utdelt plastpose til fangsten forhåndsmerket med 

deltakernummer. (skrevet med vannfast tusj) 

- Det vil alltid gå en tid etter innveiing fram til premieutdeling, men dette må ikke 

trekke ut i langdrag.  

- Man MÅ tilgang til pc og føre premielistene i XL for å ha god nok kvalitet på 

resultatarbeidet slik at man slipper hendelser som at det blir premiert feil vinnere og 

folk må gi fra seg premier. 

- NB! Resultatlistene skal skrives ut og henges opp med en klagefrist på 15 min. 

- I pausen fram mot premieutdeling er det viktig at det er mat og drikke for salg. Har 

man mulighet for å gjøre dette innendørs, er det selvsagt en fordel. 

- Det må være god informasjon om adkomst, gode muligheter og god organisering av 

parkering. 

- God merking av utgang/ inngangs områder på isen 

- GOD organisering av innveiing med køordning osv. Veie- og registreringslag (minst 

to antagelig), god ordning for sjekk av fangst og veiing (all fisk skal ut av posene i 

forbindelse med ved veiing (sjekk ristene på bildet fra innveiingen). Fisken skal 

tilbake i den merkede posen som knytes igjen og samles opp. Viktig å holde orden her, 

da posene kanskje må åpnes hvis noen har lik vekt. Da er det antallet som gjelder. NB. 

Viktig med nøyaktige vekter.  

 

- Informasjon/annonsering: 

Arrangøren har en gratis halvsides annonse i J&F som skal med i nr 1-2. Frist for 

levering av annonse er slutten av desember (vi har ferdig annonse mal med bilde osv) 

NJFF sentralt sørger for at arrangementet blir omtalt i portalen, på NJFFs 

Facebooksider osv. 

             

- Premier: NJFF har ansvaret for NM-plaketter til de forskjellige klassene. 

Gavepremier for øvrig, er arrangørens ansvar. 

 

- Økonomisk støtte: Arrangøren får kr. 7000,- i støtte fra NJFF for å arrangere NM 

isfiske. Se eget infoskriv. 

 

Det blir også et arrangørmøte med NM-arrangørene i forkant enten på Hvalstad, for de 

som holder til i nærheten, eller som i dette tilfellet eventuelt, vil vi komme på besøk til 

dere. 

 

 


