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Bestemmelser for årskonkurrencen 

 

1. For at deltage i konkurrencen skal du være medlem af Alsiske Fluefiskere. 

2. Fiskene skal være fanget på flue fisket på ordinært fluegrej. Det vil sige flueline, fluestang og fluehjul. 

3. Der kan kun indvejes kystfangede havørreder, som overholder Fultons konditionsformel. 

Mindstemålet for havørreder er dog mindst 42 cm. 

4. Der fiskes om 3 præmier. 1 førstepræmie, 1 andenpræmie og 1 tredjepræmie. 

Vær opmærksom på, at førstepræmien kun udloddes ved fangst af havørred på minimum 60 cm. 

Hvis 2 fisk har samme vægt, vinder den korteste fisk. Er der også lighed her, findes vinderen ved 

lodtrækning mellem de 2. 

Vinderne vil blive offentliggjort ved Syddanske Lystfiskeres årsafslutning/juleafslutning ultimo 

november måned. 

5. Konkurrencernes løbetid og sted er perioden fra 16. januar til 15. november (begge dage inkl.) og 

omfatter havørred fanget i saltvand i danske farvande.  

Fiskeri fra flydende fartøjer/genstande er ikke tilladt. 

6. Indvejningen skal ske ved foreningens vejere (navn og adresse iflg. foreningens hjemmeside) eller ved 

fremsendelse af vejeseddel. Fangsten skal være vejet på autoriseret vægt. Vejesedlen skal være 

underskrevet af såvel medlemmet som vægtens ejer og skal være foreningens vejere i hænde senest 8 

dage efter fangstdagen, dog senest 18. november. Husk også billeddokumentation. 

7. Fisk under 60 cm kan vejes og måles hjemme. 

Til indvejning skal benyttes en vægt som angiver vægten i fem gram eller mindre. Fiskens vægt angives 

i gram nedrundet til nærmeste 5 gram og længde angives i cm nedrundet til nærmeste 0,5 cm. 

Dokumentation skal sendes til et bestyrelsesmedlem i Alsiske Fluefiskere eller Alsiske Kystfiskere. 

8. Hver deltager kan kun deltage med 1 (en) havørred i konkurrencen. Indvejede fisk kan dog under hele 

konkurrencens forløb erstattes af senere fangster. 

9. Havørred til indvejning må ikke være renset eller have været nedfrosset. Rensede eller tidligere 

nedfrosne ørreder afvises. 

10. Fisk skal indvejes hurtigst muligt efter fangsten. Fisk, der ikke er friske, kan afvises. 

11. Ved tvivl kan konkurrencens kontaktpersoner kontaktes. Disse kan ligeledes fortage indvejning i denne 

konkurrence. 


