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Varje medlem i klubben äger rätt att deltaga i tävlingen. Tävlingen är gratis med undantag för resa och
eventuellt fiskekort. Varje tävling är ett separat klubbmästerskap. Det finns fyra klasser – junior (t o m
19 år), senior, dam och veteran (fr o m 55 år). Klubbmästerskapet för juniorer kan arrangeras av
ungdomssektionen som en separat tävling.
Gemensamma regler: Fisketiden är fyra timmar om inte annat överenskommes. Fångad fisk som skall
behållas skall hålla lagstadgade minimimått från länsstyrelse, fiskevatten/båt eller av klubben angivna
minimimått. All fisk skall avlivas om inte annat anges i respektive tävling. Sill och fjärsing räknas inte
i tävling om inte det är riktat fiske mot just den arten.
För att det skall bli en klass krävs minst två deltagare. Om det endast finns en deltagare i en
åldersklass tävlar denne i seniorklassen. Medaljer utdelas enligt följande:
2 deltagare
Guld
3 deltagare
Guld + silver
4 deltagare eller fler
Guld, silver och brons

Regler för Stormästaren
Alla medlemmar som är med på klubbens klubbmästerskap deltar även i tävlingen för stormästaren. I
tävlingen räknas två tredjedelar av antalet genomförda KM-tävlingar. Vid 5 eller 6 genomförda
tävlingar räknas 4, vid 7 eller 8 räknas 5, vid 9 eller 10 räknas 6 o s v.
Poängberäkningen för platserna ett t o m 10: 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 och 2. Fr o m plats elva utdelas
1 poäng vardera till de som fått fisk.
Fisk som uppfyller fordringarna för Sportfiskarnas storfiskregister minimivikter ger tre extra poäng.
Endast den eller de arter i respektive KM-tävling avser ger extrapoäng och ingen medlem kan få mer
än tre extrapoäng i en och samma tävling.
Stormästare blir den som har mest poäng under året. Vid lika poäng avgör antalet förstaplatser o s v.
Samma princip gäller för övriga placeringar.

Tävlingsgrenar
Pimpelfiske
• Endast abborre räknas.
• Högsta sammanlagda vikt avgör. Vid samma vikt avgör antalet och sist största fisk.
• Isdubbar skall bäras synligt.
• Borrskydd skall vara påsatt vid utgång och ingång.
• Isborr skall vara nedborrad i isen under tävlingen mellan varje borrning för att undvika
olyckor.
• Tävlande får endast använda ett redskap åt gången.
• Hel eller del av fisk får inte användas som bete, undantag för fisköga.
• Mask och maggots får användas på pimpelkrok
• Inga upphängare får användas.
• Mormyska eller liknade räknas som krok.

Kustfiske
• Tävlingen avhålls från land i havet.
• Vadning är inte tillåten om det inte påtalas speciellt.
• Bottenmete med högst 3 st enkelkrokar, flötmete med 1st krok, kustspinn med
enkelkrok eller trekrok på drag/spinnare eller fluga 1 st.
• Endast ett spö åt gången får användas.
• All fisk (sill och fjärsing undantagen) räknas om inte annat överenskommes.
• Poängräkning efter gällande poängtabell som anges innan varje tävling.
Mete
•
•
•
•
•
•
•
•

Högsta sammanlagda vikt vinner, vid samma vikt avgör antal därefter största fisk.
Utrustningen är valfri, flötmete eller bottenmete.
Mäskning är tillåten.
Keepnet rekommenderas.
Endast ett spö åt gången.
Endast en enkelkrok.
Levande agnfisk är ej tillåtet, i övrigt tillåts alla typer av agn om inte annat anges för
respektive tävling.
All fisk räknas utom ädelfisk om det inte påtalas speciellt.

Havsfiske
• Tävlingen skall avhållas i havet från turbåt eller småbåt.
• All fisk (sill och fjärsing undantagen) räknas. C & R får tillämpas, återutsatt fisk skall
vidimeras av fiskande granne.
• Utrustningen är valfri (spinn, pilkning, mete eller fluga).
• Vid pilkning tillåtes pilk med trekrok samt högst fem upphängare med enkelkrok.
• Vid bottenmete tillåts högst tre enkelkrokar.
• Vid flötmete 1 st krok
• Vid flugfiske 1st fluga
• Poängräkning efter gällande poängtabell som anges innan varje tävling
Spinnfiske
• Största fisk, vid samma vikt avgör längd och därefter näst största fisk om fler än en
fisk ingår i tävlingen. Flest antal fisk, dock ej fler än vad som ingår i fiskekort. Vid
lika antal sammanlagd vikt, går inte det tyngsta fisk och till sist längsta fisk.
• Endast ett spö åt gången får användas.
• Max tre krokspetsar per bete.
• Mete är inte tillåtet
• Kastdobb/flöte tillåtet om vattnets regler godkänner detta, inga beten eller agn får dock
användas. Till agn räknas även konstgjorda så som Powerbait. Inga typer av doftmedel
eller andra doftagn är tillåtna.
• Tillåtna beten är skeddrag, spinnare, vobbler, jigg monterad direkt på jiggskalle med
fast krok.

Flugfiske
• Flest antal fisk, dock ej fler än vad som ingår i fiskekort. Vid lika antal sammanlagd
vikt, går inte det tyngsta fisk och till sist längsta fisk .
• Endast ett spö åt gången får användas.
• Endast en fluga tillåtet, inga upphängare.
• Kastdobb/flöte/sänke med fluga är inte tillåtet.
• Inga typer av doftmedel eller andra doftagn är tillåtna.
• Endast fiske med flugspö och fluglina är tillåtet
Flatfiskmete
• Flest antal flatfisk vinner, vid lika antal avgör största fisk
• Catch and Release får användas, återutsatt fisk skall dock vidimeras av fiskande
granne.
• Endast bottenmete.
• Vid mete ifrån land får max två spön användas samtidigt med högst tre enkelkrokar
per spö.
• Vid flatfiskmete ifrån båt, högst 1 spö med 3 enkelkrokar.
• Vid fiske ifrån båt gäller båtens minimimått för att man skall få ta tillvara på fisk. All
flatfisk räknas, inget minimimått och catch and release tillämpas.

Sillfiske
• Flest antal sill vinner, vid lika antal avgör sammanlagda vikten.
• Högst fem enkelkrokar är tillåtet, ingen krok på drag eller tyngd.
• Endast spinnfiske med underhandskast.

Insjöfiske från land eller småbåt
• Högsta sammanlagda poäng vinner enligt gällande poängtabell, vid samma poäng
avgör största fisk.
• Spinn, mete, pimpel och fluga är tillåtet.
• Ingen upphängare är tillåten, vid mete en enkelkrok eller en trekrok.
• Vid mete får agnfisk användas, en åt gången.
• Catch and release kan tillåtas men skall då aviseras för påbörjad tävling, fångad fisk
kan vidimeras av kamrat i båt samt med foto.
• Vid småbåt måste flytväst användas.

Horngäddefiske
• Först upp till 25 st vinner, därefter nästa till 25 o s v. Kommer ingen upp till 25 st
vinner den som har flest antal. Vid lika antal avgör sammanlagda vikten
• Spinn eller mete
• Vid mete en enkelkrok, vid spinn pilk/drag med en trekrok. Upphängare är ej tillåtet.
• Endast ett spö åt gången får användas.

Gäddfiske
• Längsta gädda vinner.
• Catch and release får användas, skall då vidimeras av fiskande granne och ev foto.
• Mete, flugfiske eller spinnfiske med drag/spinnare/jigg. Vid mete en trekrok eller två
enkelkrokar.
• Endast en agnfisk åt gången får användas.
• Endast en fluga åt gången får användas.
Torskfiske
• Tävlingen skall avhållas i havet från turbåt eller småbåt.
• All torsk räknas över gällande minimimått. C & R får tillämpas, återutsatt fisk skall
vidimeras av fiskande granne. Vid lika antal avgör tyngsta torsk därefter längsta torsk.
• Utrustningen är valfri (spinn, pilkning). Endast underhandskast.
• Vid Spinn/pilkning tillåts högst 4 krokspetsar fördelade på två krokar.
• Upphängare högst 40 cm från pilk/jigg
• Inga naturliga beten är tillåtna (som räka, sill, mask m fl)

