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4. januar 2012

Regler for Fiskekonkurrencer 2011

1. Konkurrenceåret/-perioden går fra 1. NOV til 31. OKT året efter.
2. Artskonkurrencer: Største fisk fanget i Danmark i følgende 5 fiskearter/-grupper:
Havørred – Torsk – Hornfisk – Gedde – Regnbueørred (P&T, F eller S) .
Der er præmie til første- og andenpladsen indenfor hver art/gruppe.
3. Klubmester: Det medlem der opnår flest point bliver årets klubmester 2012. Der er
præmier til både første og anden pladsen. Pointsystemet beskrives for sig selv efter
konkurrencereglerne.
4. Konkurrencen i flest forskellige arter: Der er første og anden præmie til de
medlemmer, der har fanget flest forskellige fiskearter. Alle fisk skal være fanget i
Danmark.
5. Lodtrækning: På den årlige generalforsamling udtrækkes en større præmie blandt
samtlige indsendte fangstrapporter, som deltager i en eller flere konkurrencer.
Præmien udloddes dog kun blandt tilstedeværende medlemmer på
generalforsamlingen!
6. Rekordlister: På baggrund af indberettede fangster, føres der rekordlister for fisk
opdelt på art og område.
Områder omfatter ’Århus Amt’, Danmark og Verden.
På generalforsamling udleveres som minimum diplom for nye rekorder i ’det
gamle Århus Amt’.
7. Dobbelt konkurencer: En fangst kan deltage i flere konkurrencer – f.eks.
artskonkurrence og ’flest forskellige arter’.
8. Vægt-længde: Det er fiskens vægt (urenset) der er afgørende for placering i
konkurrencer og rekordlister. Ved vægtlighed er korteste fisk bedst. Fisk uden
længdeangivelse viger i forhold til fisk med længde (længde angives til 0 cm).
9. Geografisk afgrænsning: Ved angivelse af ’det gamle Århus Amt’, menes
amtsgrænsen for Århus Amt anno 2006, eller fra båd der sejler fra og anløber havn
indenfor amtet anno 2006.
Tilsvarende for afgræsningen ’Danmark’, hvor båd skal sejle fra og anløb havn i
Danmark. Danmark omfatter ikke Grønland og Færøerne.

Hvor der ikke er angivet geografisk grænser, kan alle fisk indgå i konkurrencen
uanset fangststed/-land.
10. Lystfiskervis: Fisk skal være fanget på lystfiskervis – og være kroget foran
gællerne.
’Trådfiskeri’ efter hornfisk accepteres, når fiskens næb/hoved er ’indviklet i
tråden’.
11. Særligt for rekordlister, arts- og antal konkurrencen:
Fisken må ikke være fredet, fejlkroget og den skal holde mindstemål hvor sådanne
er bestemt og skal være fanget uden for evt. sæsonbaserede fredningsperioder.
Med andre ord; disse fisk skal være lovlige fangster.
12. Genudsætninger: Fisk der genudsættes, og som er lovlige, kan indgå i alle
konkurrencer (vær forberedt på måling/vejning inden fisken fanges !).
13. For at kunne deltage i én af konkurrencerne, skal man være medlem af Rønde &
Omegns Sportsfiskerforening. Indbetaling af kontingent skal være registreret hos
kassereren senest dagen før fangsten/turen.
14. Fangstrapporter kan kun indberettes via Internet (link på foreningens hjemmeside
www.rondefisker.dk).
15. Der er ingen øvre grænse for antal fangstrapporter indberettet via Internet. Men det
skal fremhæves at alle fisk skal overholde ovenfor nævnte bestemmelser mht. vægt
og længde.
16. Fangstrapporter skal være indberettet senest 5 uger efter fangsten, dog senest den
5. november (lige efter konkurrenceåret).
17. Alle fangster skal indberettes med faktisk fangststed og fangst metode/egn – evt.
ved hjælp af GPS koordinater. Hvis der er tvivl om fangststedet, skal fangerne
oplyse fangstredaktøren om det præcise sted, for at fangsten kan indgå i
konkurrencerne.
18. Alle fangstrapporter offentliggøres på Internettet, hvor der også kan trækkes lister
med status på konkurrencer samt rekordlister. Fangstrapporterne samt historie &
foto kan anvendes af Rønde & Omegns Sportsfiskerforening.
19. Præmier uddeles på generalforsamlingen umiddelbart efter konkurrenceperioden.
Visse præmier kan være betinget af fremmøde på generalforsamlingen.
20. Konkurrence-sammensætningen og betingelserne kan til enhver tid ændres af
bestyrelsen.
Konkurrenceudvalget

Jesper Norup

Der er udtaget 7 af de gængse fiskearter. Pointsystemet afspejler sig i arternes
hyppighed. Gennemsnitsstørrelserne er taget over en bred kam fra de rapporter som vi
har fået indrapporteret igennem foreningens levetid.
Der kan kun tildeles point for 5 fisk i hver kategori. Hvis der indmeldes flere så er det
bare de mindste som ryger af listen.
Der regnes kun med hele point så der op/nedrundes til hele.
Fiskeart:
Havørred
Torsk
Regnbueørred
Hornfisk
Gedde
Makrel
Fladfisk alle arter
Eksempel:
Eksempel:
Eksempel:
Eksempel:

Gennesnitsvægt:
1,00 Kg.
1,50 Kg.
1,10 Kg.
0,35 Kg.
2,85 Kg.
0,35 Kg.
0,35 Kg.

Faktor:
40
40
25
25
40 (ny)
30
40

Hornfisk 580 gram: 580/350 * 25 = 41 point
Havørred 1250 gram: 1250/1000 * 40 = 50 point
Fladfisk 310 gram: 310/350 * 40 = 35 point
Regnbue 3500 gram: 3500/1100 * 25 = 80 point

Generelt gælder reglerne som i de andre konkurrencer vi har i foreningen, og
geografisk så skal den være fanget i DK eller fra båd med afgang fra DK-havn.
Grønland/Færøerne undtaget.

