Alsiske Kystfiskere
Bestemmelser for Klubmesterkonkurrencen
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 anmeldes:
Art
Havørred
Hornfisk
Ising
Laks
Pighvar
Regnbueørred
Rødspætte
Skrubbe
Sej
Torsk
Ålekvabbe

100 %
4500 gram
1000 gram
600 gram
4000 gram
2500 gram
4500 gram
1000 gram
1000 gram
3000 gram
3000 gram
500 gram

Mindstemål
42 cm
50 cm
25 cm
62 cm
32,5 cm
42 cm
26 cm
25,5 cm
50 cm
50 cm
20 cm

Fredningstid
16. november til og med 15. januar
ingen
ingen
16. november til og med 15. januar.
ingen
ingen
15. januar til og med 15. marts
01. marts til og med 15. maj
ingen
16. januar til og med 31. marts
01. oktober til og med 31. januar

Fanger kan selv indveje og tilmelde sine fisk.
Fisk indvejet til årskonkurrencen, i forbindelse med deltagelse i en af foreningens pointture eller deltagelse
i en fiskekonkurrence, som Alsiske Kystfiskere er en del af, bliver automatisk tilmeldt.
Hvis fisken indvejes af fangeren selv, skal følgende dokumentation indsendes eller afleveres til den
ansvarlige for klubmesterkonkurrencen (se konkurrenceoversigten eller syddanske.dk) senest 8 dage efter
fangstdatoen (fra 11. t.o.m. 15. november dog senest 18. november): Udfyldt og underskrevet
indvejningsblanket (eller foto af samme), foto, der dokumenterer fiskens vægt, samt foto, der
dokumenterer fiskens længde.
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.
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Tilmeldte fisk deltager med et antal point svarende til fiskens vægt i % af de anførte 100 % vægte.
Der rundes herunder ned til nærmeste hele %.
Fisk fanget på en af foreningens pointture tildeles 20 ekstra point.
Hver fanger kan tilmelde 1 fisk pr. art pr. dag, og heraf deltager de 10 mest pointgivende fisk i
konkurrencen.
Vinder af konkurrencen er den fanger, der ved konkurrencens afslutning har opnået flest point.
Ved pointlighed vinder den fanger, der har fanget den mest pointgivende laksefisk.
Der uddeles diplom og præmie til 1., 2. og 3. pladsen.
Uddelingen sker til Syddanske Lystfiskeres årsafslutning.
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