
Alsiske Kystfiskere 
 

Bestemmelser for Årskonkurrencen 

 

Konkurrencen starter 16. november året før og slutter 15. november. 

På nær støttemedlemmer kan alle, der kan fremvise gyldigt medlemskort til Syddanske Lystfiskere, tilmelde 

fisk fanget fra kysten rundt om Store Okseø, Als, Barsø og Årø samt den jyske østkyst fra Skomagerhus i syd 

til Kolding Havn i nord. 

Fangststed skal oplyses, og for hvem dette er lovmæssigt påkrævet, skal gyldigt fisketegn dokumenteres. 

Fisk skal være fanget på sportslig vis med stang og snøre fra strand, bred, mole eller bro.  

Fisk fanget fra båd, flydering o. lign. kan ikke tilmeldes. 

Følgende arter kan indvejes og tilmeldes (arter markeret med * skal desuden være ”i god kondition”): 

Art  Mindstemål Fredningstid 

Havørred*  42 cm 16. november til og med 15. januar. 

Laks*  62 cm 16. november til og med 15. januar. 

Regnbueørred* 42 cm ingen 

Torsk  50 cm 16. januar til og med 31. marts 

Fisk kan indvejes og tilmeldes i forbindelse med deltagelse i en af foreningens pointture, i forbindelse med 

deltagelse i en fiskekonkurrence, ved henvendelse til en af foreningens vejere, MacNab eller Outdoor i 

Centrum. 

Hvis fisken er indvejet til en fiskekonkurrence som Alsiske Kystfiskere ikke er en del af, hos MacNab eller 

Outdoor i Centrum, skal dokumentation herfor afleveres eller indsendes til den ansvarlige for 

pointkonkurrencen (se konkurrenceoversigten eller syddanske.dk) senest 8 dage efter fangstdatoen (fra 11. 

t.o.m. 15. november dog senest 18. november). 

Til indvejning skal der benyttes en vægt, der som minimum angiver vægten i intervaller på 5 gr. 

Fiskens vægt angives i gram nedrundet til nærmeste 5 gr. 

Fiskens længde angives i cm nedrundet til nærmeste 0,5 cm. 

Tilmeldte fisk inddeles efter art (havørred og laks regnes for samme art) og rangordnes efter vægt og 

længde med tungeste fisk først. 

Tungeste fisk vinder og ved vægtlighed vinder den korteste fisk. 

Der uddeles diplom og præmie til 1., 2. og 3. pladsen for havørred eller laks, til 1. og 2. pladsen for 

regnbueørred samt til 1. og 2. pladsen for torsk. 

Diplomer og præmier uddeles til Syddanske Lystfiskeres årsafslutning. 


