
Uggerby å cup 2022 

Jagten på den største havørred 

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og omegn (SFHO) afholder for 19 gang, fiskekonkurrence i hele Uggerby 
å. 

Konkurrencen starter fredag 09 september kl. 18.00 og sidste indvejning er søndag 11. september kl. 12.00 

Fiskekonkurrencen afholdes, med udgangspunkt, ved Uggerby kanofart, i Uggerby, hvor der kan købes 
deltagerbevis i teltet. Salg af deltagerbevis starter fredag 9 august kl. 16.00 og kan købes alle dagene. 

Deltagerbeviset kan endvidere købes, fra 1. august, hos konkurrencens hovedsponsorer, JC. grej Sæby, 
Hirtshals indkøb, Jagt og fiskeri Frederikshavn, Brasholt A/S Hjørring samt ved Jagt og fritid Hjørring 

På pladsen ved Uggerby Kanofart, er der opstillet stor telt, hvor man kan forsyne sig. 

Konkurrencen er åben for alle og man har virkelig gode chancer, for at prøve kræfter med de store 
havørreder og bare ny den smukke natur, der findes ved Uggerby å. 

Igennem de sidste mange år, er der fanget mange store havørreder i Uggerby å, hvor særligt en kan nævnes 
fra 2005, en kæmpe havørred, på ikke mindre end 11.7 kg, fanget på flue. 

I 2019 var største havørred, til konkurrencen, på 9.325 kg og 88.5 cm fanget på spind, af Max Olesen 

Samlet præmiesum er på 100.000 kr. og hvor førstepræmien har en værdi af 20.000 kr. for den største 
havørred, som indeholder et kontant beløb, på 2500.- kr. 

For alle juniorer til og med 15 år, der deltager i konkurrencen, er der præmier uanset fangst.  

Der udtrækkes ekstra præmier, på deltagerbeviset, lørdag 10. sept. Kl. 12.00 på pladsen ved scenen. 

Lørdag 10 september, uddeles der på pladsen, en fransk hotdog + en sodavand, til alle juniorer til og med 
15 år, der deltager i konkurrencen 

Ved præmie uddelingen søndag, udtrækkes der på billetten 2 x 500.- kr. til juniorer. 

Det er ikke kun havørreder der præmieres til Uggerby å cuppen. Der findes 11 forskellige arter af fisk i 
Uggerby å og alle arter, er med i konkurrencen.   

Foreningen råder over 100 km dejlig natur og fiskevand, så der er rigeligt med plads til alle. 

Der kan opstilles campingvogne og telte (gratis) på pladsen og der kan tilkobles strøm.  

Deltagergebyr juniorer til og med 15 år 100.- kr. og seniorer 250.- kr. 

Der tilbydes medlemskab, resten af året til junior 75,- kr. pensionister 200.- kr. og seniorer 300.- kr.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, kom og vær med til nogle hyggelige dage, ved Uggerby å, alle er 
velkommen og der findes et væld, af flotte præmier. 

Program kan ses på foreningens hjemmeside www.uggerbyaa.dk medio august. 

 

http://www.uggerbyaa.dk/

