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Specimencupen 
 
Specimencupen är en nationell specimentävling med lite annorlunda upplägg än de 
traditionella tävlingarna, med mindre lag och begränsningar i antalet fiskar från varje vatten. 
Upplägget är liknande fiskeserien som gick förra året men med en del ändringar.  
 
Det behövs ett alternativ till de tävlingar som finns nu då många börjat tröttna på de 
traditionella specimentävlingarna med stora lag och där enstaka vatten är helt dominerande i 
många av listorna. Tävlingstid är 1/1 - 31/12 varje år. 
 
Ett vatten får bara förekomma 2 gånger i varje artlista. Exempelvis när det kommit in 2 
braxnar från Rögle dammar måste en braxen därifrån vara större än en av de tidigare för att 
kunna anmälas. Detta bör göra att det blir en mycket bättre spridning av fångstplatser och att 
nya vatten dyker upp. Alla vatten där man har tillstånd att fiska är med i tävlingen. 
 
Det finns ingen begränsning i hur många poänggivande fiskar varje lag kan ha. Ett lag kan 
exempelvis ha med tio abborrar på listan förutsatt att man tagit de 2 största från 5 olika vatten. 
Antalet fisk är satt till 25 i varje art men kan justeras beroende på antalet anmälda lag. 
 
Minimivikten är 10% på jämförvikten för alla arter.  
 
Tävlingen är både en lagtävling och en individuell tävling där priser delas ut till de tre första i 
varje klass (ev. fler vid stort deltagarantal) Pris också för årets procentuellt största fisk. 
 
Alla anmälningsavgifter går till priser i tävlingen förutom avdrag för rena driftkostnader för 
tävlingen. Vi ska även försöka ordna en del sponsorpriser.  
 
En tävlingsjury bestående av 4 personer spridda över landet kommer att behandla eventuella 
felaktiga anmälningar eller fusk och även ta beslut om regeltolkningar, samt justera reglerna 
om detta behövs. (Tävlingsjury: Adam Bergqvist, Viktor Hallensjö, Markus Burström, Dan 
Dellerfjord) 
 
Jag hoppas alla blir nöjda med upplägget och att det blir en rolig tävling med många 
deltagare. 
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