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Generelle regler:  

  
• Fiskekonkurrencen starter lørdag kl. 07.00 og afsluttes søndag kl. 14.00 - Der vil kunne fiskes i 31 

timer i alt. 

• Kun både som lovligt kan transporteres på trailer efter almindelig bil kan deltage i konkurrencen.  

• Båden SKAL være udstyret med funktionel Vhf-radio, nødraketter, samt redningsveste til alle 

ombord.   

• Der må maximum være 4 personer i en båd og der skal altid være mindst 2 personer over 16 år i 
båden under hele konkurrencen.   

• Alle ombordværende under konkurrencen skal være indskrevet som enten skipper eller 

besætningsmedlem.  

• Konkurrencen afholdes som en teamkonkurrence, hvilket vil sige at det er Teamet i båden der 

bliver vindere af DM i havfiskeri. Det et det team som opnår flest point som kan kåres som vinder.   

• Alle deltagere i en båd, skal have betalt deltagerafgift. Hvis der er personer i bådene som ikke har 

betalt deltagerafgift, medfører det diskvalifikation af hele båden.  

• Tilmelding til konkurrencen skal ske senest 10 dage før afholdelse af konkurrencen.  

• Det vil ikke være muligt at tilmelde sig under arrangementet dog kan navn og antal 
besætningsmedlemmer ændres. Dette gælder ikke skipper.  

• 5 dage før afholdelse af konkurrencen udsendes en slut instruks til tilmeldte hold med sidst nye 

oplysninger omkring arrangementet.  

• Indtjekning skal foretages ved teltet på havnen, inden for de oplyste tider i programmet.  

• Der vil inden konkurrencen starter afholdes et skippermøde i teltet.  

Her SKAL skipperne fra de deltagende Teams deltage.  

• På skippermødet får skipper udleveret en sikkerhedsbrik.  

Denne sikkerhedsbrik skal være hængt på plads igen inden den annoncerede afslutning på 

fiskedagen af enten skipper på pågældende båd eller en af dennes registrerede besætnings 

medlemmer.  

• Såfremt sikkerhedsbrikken ikke er afhentet under skippermødet eller afleveret til sluttidspunktet vil 

fangsten ikke tælle i konkurrencen.  

• Såfremt sikkerhedsbrikken ikke er afleveret senest 30 minutter efter sluttidspunktet og man ikke 

har meddelt konkurrenceledelsen at man er forsinket eller forhindret vil der blive givet besked til 

havnens sikkerhedsorganisation og eventuelle udgifter til en redningsauktion påhviler båden og er 

konkurrencen uvedkommende.  

• Ønsker man at forlade konkurrencen før tid skal sikkerhedsbrikken stadig afleveres til 

stævneledelsen.  

• Såfremt konkurrencen aflyses pga. dårlige vejrforhold eller lign. betales deltagergebyret ikke 

tilbage.  

• Ligeledes tilbagebetales deltagergebyret ikke ved evt. afbud fra team eller besætning.  
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• Dommer komitéen er alene bestemmende og kan ikke påklages og kan træffe endelig afgørelse på 

følgende punkter  

• o Aflysning eller afkortning af arrangementet 

• o Behandling af indkomne protester  

o Afgørelser i tvivlstilfælde  

o Advarsler og udelukkelse af teams fra konkurrencen eller fratagelse af point.  

• Protester skal være dommerkomitéen i hænde senest 1 time efter offentliggørelse af dagens 

resultat.  

• Enhver omgåelse af konkurrencereglerne eller overtrædelse af almindeligt gældende begreber 
inden for sportskonkurrencer medfører bortvisning og diskvalifikation. Ligeledes vil overtrædelse af 
havnens sikkerhedsregler også medføre advarsel eller bortvisning.  

  

  

Fiskeriet:  
• Skal foregå sportsmæssigt med fiskestang og snøre. Fisken skal være kroget foran gællerne.   

• Konkurrencen er team konkurrence, det vil sige at alle ombord indvejer samlet. Alle deltagere 

mellem 16 og 67 år skal have det obligatoriske fisketegn.  

• Fiskeriet vil foregå lørdag den 15. juni 2019 fra kl. 07.00 til søndag den 16. juni kl. 14.00 med 

udgangspunkt fra Skagn Havn.  

• Det er ene og alene konkurrenceledelsen som afgør om konkurrencen skal aflyses eller 
tidspunkterne ændres og deres beslutning kan ikke ankes.   

• Der må kun søges anden havn i tilfælde af havari eller nødsituation, konkurrenceledelsen skal da 

straks underrettes.  

• Der må ikke være fysisk kontakt imellem bådene under konkurrencen.  

• Fiskeriet vil blive skudt i gang af konkurrenceledelsen og start linjen vil fremgå af slut instruksen.  

• Alle fiskearter der er opført på point tabellen indgår i konkurrencen. Hybrider giver point efter den 

art i blandingen, som giver færrest point.  

• Der vil sammen med slut instruksen bliver udsendt en liste med gældende mindstemål for 

indvejning under konkurrencen.  
  

Indvejning:  
• Ved ankomst til havnen efter fiskeri afleveres posen med de fisk man ønsker indvejet og med 

udleveret mærkeseddel stripset på den lukkede pose.  

• Bemærk at når man ankommer til havnen skal posen være lukket med strips og mærket, og man 
skal straks tage kontakt til indvejningen. Dette gælder også hvis man kommer i land for at spise, 

sove eller andet og tager på havet igen senere 
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• Der gives point for hver fiskeart udregnet efter pointtabellen. Der kan indvejes 2  

fisk af hver art pr. team pr. dag.  Fisk indvejet lørdag kan erstattes af fisk indvejet søndag. De 10 

mest pointgivende arter i et Team, bliver de point gældende i konkurrencen. Point systemet er 

udregnet specielt til denne konkurrence.  

• Der kan kun indvejes rensede fisk (dog kan fladfisk indvejes med rogn). Til eventuelle 

rekordnoteringer - også personlige - kan fisk måles og vejes, men for at tælle med i konkurrencen 

skal fisken renses først.  

• Har man fanget fisk på båden som man ønsker med hjem til fryseren, SKAL disse fisk være 
haleklippet ( Hele halen afklippet )når man befinder sig i havnen. Har man fisk ombord der ikke er 

haleklippet kan det føre til diskvalifikation af hele Teamet. 

   

Præmier:  
Der vil være præmie til følgende som vil blive uddelt søndag i forbindelse med kåring vinderen i DM i 

havfiskeri.  

1. Præmie.  Det Team som har opnået flest point. 

2. Præmie.  Det Team som har fanget flest arter. 

3.    Præmie.  Det Team som har opnået anden flest point.  

4.    Præmie. Det Team som har opnået tredje flest point. 

       5.     Præmie.   Det Team som har fanget den mest pointgivende fisk.  

Der vil kun uddeles 1 af disse 5 præmier til et Team,(f.eks hvis den mest pointgivende fisk er på 

vinderTeamet, vil 5 præmien gå til anden mest pointgivende fisk, hvis de ikke er blandt de øvrige i 1-5 

præmierne.) 

Øvrige præmier.  

 

Der bliver uddelt en præmie til den mest pointgivende fisk i hver art på listen her vil det være muligt 
at vinde flere artspræmier for et Team 

 

Der vil søndag i forbindelse med præmieuddeling være en præmie som bliver udtrukket ved 
lodtrækning imellem alle de teams som er til stede.  

Såfremt fiskeriet bliver aflyst begge dage vil der blive trukket lod om præmierne imellem de 

tilstedeværende teams som har deltaget i skippermøde og har haft båden liggende i vandet fra lørdag 
morgen kl. 08.00 til søndag kl. 08.00. Lodtrækningen vil finde sted kl. 11.00  

Præmier kan ikke byttes eller udbetales som kontanter.   


