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Fisken skall vara spöfångad
Maximalt antal spön är 4 st per person
Fisken skall vara krokad i munnen
Fisken skall vara fångad i Sverige
Fisken skall vara fångad enligt gällande fiskelagstiftning
Fisken skall vara fångad av medlem i deltagande lag
Fångstmannen skall vara anmäld som medlem före fångsten
Deltagande medlem kan ej byta lag under pågående tävlingsår
Lag består av max 4 personer med en lagkapten
Ett enskilt vatten får bara förekomma 2 gånger i varje artlista.
Tävlingsåret löper från 1/1 till 31/12
Följande arter ingår i tävlingen:
Abborre, Björkna, Braxen, Fjällkarp, Färna, Gädda, Gös, Harr, Id, Lake, Lax
Mört, Regnbåge, Ruda, Röding, Sarv, Sik, Spegelkarp, Stäm, Sutare, Vimma, Ål, Öring
30 poänggivande fiskar i varje art.
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Vägning skall ske på digitalvåg av hög kvallitet med maxintervall på 20 gr. Använd helst vågar
som godkänns för storfiskregistrering www.sportfiskarna.se)
Eventuell plastpåse eller vågnät skall dras ifrån vikten
Foto skall bifogas på varje anmäld fisk (max 1 MB)

Poängsättning
Största fisken i varje art ger 30 p näst största 29 och så vidare.
Fångstplatser

Alla sjöar och dammar räknas som ett enskilt vatten. Kusten delas in efter kommungräns
liksom de stora norrlandsälvarna (Dalälven och norrut). För kusten gäller en rak linje ut från
kusten vid kommungränsen, i älvarna där vattnet passerar en kommungräns. Exempel på
fångstplatser: Kalmarsund Oskarshamn, Umeälven Storuman.
Laganmälan
Laganmälan sker genom registrering på hemsidan
Lag och deltagare kan anmälas under hela året.
Lagavgift skall betalas senast 15 dagar efter anmälan

Avgifter
Anmälningsavgiften är 100kr per person. Ett lag på 3 personer betalar alltså 300 kr.
Avgiften betalas in av lagkapten för laget på bankgiro 510-0284 (Ange lagnamn som meddelande)

Anmälan av fisk
Anmälan av fisk sker genom formuläret på hemsidan
Anmälningstid är senast 14 dagar efter fångst, för fisk fångad i december gäller senast 5e januari.
Genom att anmälan är skickad godkänner fångstmannen att uppgifterna och fångstbilden kan publiceras
på internet

Rapportering
Rapportering sker genom kontinuerlig uppdatering av fisklistor och poängställning vid anmälan.

Tävlingsjury
Eventuella regelbrott eller felaktigheter i anmälningar behandlas av en jury som fattar beslut i
ärendet. Juryn tar även beslut om regler behöver förändras eller om tillägg behöver göras.
(Tävlingsjury: Adam Bergqvist, Viktor Hallensjö, Markus Burström, Dan Dellerfjord)

