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Regler 
 
Konkurrencen afholdes som fire dele: en team, en personlig artskonkurrence, 
en individuel på tværs af arterne samt junior konkurrence. Der uddeles DM 
titler og præmier til følgende fangster: 
 
Individuel Dansk mester: Tungeste fisk i forhold til arten.         
(omregningstabel) Guld – Sølv – Bronze. 
 
DM Team-konkurrence: Det enkelte båd-team kan indveje en fisk af hver 
art. Samlet vinder er det team med flest point. Guld – Sølv – Bronze. 
 
Arts Konkurrence: Der uddeles præmier til følgende fangster 
1., 2. og 3. tungeste fisk i arterne: Rødspætte, Skrubbe og Ising, samt Pig-
/Slethvar. 
 
Junior Konkurrence 
Juniorer (under 15 år). Vinder af DM junior konkurrencen er den fisker, der 
har indleveret den tungeste fisk i forhold til arten. 
 
Individuel Dansk mester 
Vinder af den individuelle DM konkurrence er den fisker, der har indleveret 
den største fisk i forhold til arten. Denne konkurrence går på tværs af alle 
arterne. Hver art omregnes efter normtal. 
 

Normtal: 
Issing:    900 g.   
Pighvar:  3000 g.  
Skrubbe:  1700 g.  
Rødspætte: 2000 g.   

 
Eksempel: Issing fanget fisk 584 g  
Point beregning: 584/900*100= 65 point 
 
Uanset hvor stor en fisk er, kan den max. Tildeles 120 point 
 
Den fisk der giver størst pointtal vinder osv. 
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Ved to eller flere med samme pointstilling eller vægt, afgøres det på følgende 
måde: Ved vægt/pointlighed tildeles de samme placering, efterfølgende fisk 
får næste placering (1., 2., 2., 3., 4., og ikke 1., 2., 2., 4.,) 
 
DM Team-konkurrence  
Alle teams kan indveje en fisk af hver art til team-konkurrencen.  
Point udregnes efter samme princip som beskrevet, under den individuelle 
DM konkurrence. 
 
Vinder af Teamkonkurrencen er det team, der samlet har flest point. 
Ved to eller flere med samme pointstilling eller vægt, afgøres det på følgende 
måde: Ved samme pointstilling, er vinderen det team der har tungeste 
Rødspætte eller Skrubbe eller Ising eller Pighvar/Slethvar. (Pighvar og 
Slethvar gælder som EN art). 
For at deltage i teamkonkurrencen må der max. være 5 personer ombord på 
båden, dvs. både med mellem 1-5 personer ombord kan deltage. 
 
Artskonkurrencen 
Vinder af artskonkurrencen er den person, der har den tungeste fisk pr. art. 
Rødspætte, Skrubbe, Ising og Pighvar/ Slethvar. (Pighvar og Slethvar gælder 
som EN art). 
Ved to eller flere med samme pointstilling eller vægt, afgøres det på følgende 
måde: Ved vægt/pointlighed tildeles de samme placering, efterfølgende fisk 
får næste placering (1., 2., 2., 3., 4., og ikke 1., 2., 2., 4.,) 
 
 
Junior konkurrencen  
Er for alle der på konkurrencedagen ikke er fyldt 15 år. 

Vinder af DM junior konkurrencen er den fisker, der har indleveret den største 
fisk i forhold til arten. Denne konkurrence går på tværs af alle 
arterne(Rødspætte/Issing/Skrubbe/ Pighvar/ Slethvar.) Point udregnes som 
for den individuelle konkurrence. 

Generelle regler 
Udgangshavn og indvejnings sted er i Onsevig Havn. Der kan ikke startes fra 
andre havne. 
 
Ved ankomst skal man "checke ind" i stævnekontoret, hvor man får udleveret 
information om konkurrencen, konkurrencenummer, spisebilletter mm. 
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Tager man hjem inden stævnet er slut bedes dette meddeles i bureauet. 
 
Konkurrencen starter når stævneflaget (signalflag F) er oppe, og der afgives 
startskud. Udebliver skuddet (teknisk uheld) er flaget gældende. Bådende 
skal være bag den markerede startlinje. Overskrides denne linje (tyvstart) vil 
der idømmes 10 strafpoint pr. deltager i båden, samt 50 strafpoint til teamet. 
Startlinje og startområde er angivet på et kort der bliver udleveret ved "check-
ind".  
 

 
 

 
 
Fiskeflag - Signalflag F. (Foxtrot) Hvidt firkantet flag med rød firkant 
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Udsættelsesflag – Talstander 1, hvidt flag med rød prik. 
 

 
 
 
Når konkurrencedagen er afsluttet, skal man være i havn og 
konkurrencenummeret skal hænge på tavlen INDEN flaget tages ned, da 
man ellers ikke kan indveje fisk pågældende dag. Konkurrencenummeret skal 
hænge på tavlen når man er i land, og må tages ned max. 60 min. før start. 
 
Man kan godt starte senere, men ikke slutte senere.  
 
En time efter start nedtager stævneledelsen uafhentede konkurrencenumre, 
og undersøger hvor mange både der er på vandet / ikke er sejlet ud, hvorfor 
de der ikke agter at sejle ud eller sejler ud senere bedes oplyse dette til 
bureauet. Herefter kan konkurrencenumre kun udleveres ved personligt 
fremmøde fra en fra besætningen. 
 
Såfremt en båd er startet, men har glemt sit konkurrencenummer, kan man 
vælge at sejle tilbage efter konkurrencenumret eller at kontakte bureauet og 
meddele at numre er glemt og modtage den af bureauet tildelte tidsstraf. 
Tidsstraffen vil være en nedsættelse af fisketiden. Skipperen fra båden der 
tildeles straffen skal møde op personligt i bureauet inden det fra bureauet 
angivne tidspunkt. 
 
I tilfælde af dårligt vejr, aflyses konkurrencen.  Det er stævneledelsen der 
træffer afgørelsen om aflysning. Evt. kortere stævne kan også besluttes af 
stævneledelsen. Ved kortere stævne vil der hejses et andet flag, der 
indikerer, konkurrencen er udskudt. 
 
Følgende er stævneledelsens guidelines: 
 

1) 8-10 m/s fra SV til Nord (dog kontrolleres bølgehøjde) 
2) 10-12 NØ til SV 
3) Vindstyrke bestemmes efter Farvandsvæsnets vejrudsigt på: 

http://ifm.fcoo.dk/ 
 
I tilfælde af Konkurrencen aflyses tidligere meddeles dette over VHF kanal 72 
samt pr. sms til alle deltager, indvejning påbegyndes straks efter meddelesen 

http://ifm.fcoo.dk/
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er afgivet og lukkes 2-3 time efter aflysningstidspunktet. 
 
Deltager bådene må ikke være af erhvervskarakter. Der må ikke være 
betalende deltagere ombord. 
 
Alle indleverede fisk skal vejes af "vejemændene". Alle former for hybridfisk 
indvejes som skrubber. Ved tvivl er det "vejemændene" der afgør art, vægt 
og om fisken er renset tilstrækkeligt.  Denne afgørelse kan IKKE ankes.  
 
En fisk kan kun præmieres, hvis den ud over vejning også er fotograferet af 
arrangørerne. Dette skal foretages umiddelbart efter vejning, her skal fisken 
fotograferes med angivelse af deltager nr. samt art. Det deltagerens egen 
ansvar at kontakte arrangørernes fotogaf for fotografering.  
 
Fanger man en større fisk søndag end den man indleverede lørdag, gælder 
den største. Undermålsfisk kan ikke indvejes. 
Alle fisk skal være fanget på konkurrencedagene og i perioden mellem 
stævnestart og stævneslut for hver dag. Kontrolbesøg i bådene for at sikre 
dette, kan forekomme. ENHVER form for forsøg på snyd vil medføre 
diskvalifikation. 
 
Der kan kun indvejes egne fisk, dvs. der kan ikke indvejes fisk for andre f.eks.  
En kan en gast ikke indveje for skipper eller omvendt. 
 
Fisk kan kun indvejes en gang. 
Antal stænger pr. person er frit.  
 
Alle fisk skal være fanget på sportslig vis, og være kroget foran gællerne. 
Ved indvejning skal alle fisk være renset, men med hoved/gæller. 
Rognsække må dog blive siddende. Der opfordres til at man renser fiskene 
så hurtigt efter fangst som muligt, så de ikke lider kvælningsdøden. Dette er 
fordi vi er af den holdning, at man ikke skal påføre fiskene lidelser længere 
end højest nødvendigt. Vi er her jo ”for sjov”. 
 
Renset fisk betyder at der ikke er indvolde tilbage, og at fisken er skyllet. 
Spiserør skæres af ved gællekant. Ved tvivlstilfælde vedr. rensning er det 
vejemændene der afgør sagen. 
 
For at modtage præmier skal man være tilstede, ved præmieuddeling, 
præmier eftersendes ikke.  
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Mindstemål: 
Ising:   25 cm. 
Skrubbe:   25,5 cm. 
Rødspætte:  27 cm. 
Pighvar:   30 cm. 
Slethvar:   30 cm. 
 
Det er til enhver tid skipperens fulde ansvar at sikre at båden er 
sømandsmæssig forsvarlig tilstand samt at enhver lovgivende regel 
overholdes såsom fisketegn, redningsveste etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


