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Det er ved at være sidste chance hvis man vil gøre sig gældende i Konkurrencen ”årets 

lystfisker 2009 – 2010”. Der er ca. 50 dage tilbage men vorherre har lagt låg på 

fiskevandet. Set herfra har det været en underlig sæson. Det har været rigtigt skidt 

med hensyn til havørreder. Til gengæld har det været rigtigt godt med hensyn til andre 

arter. Der er sat mange nye rekorder og der er kommet adskillige nye arter på 

rekordlisten. 

Lad os ikke dvæle ved fortiden men koncentrere os om fremtiden og den nye sæson. 

Denne update skal forsøge at motivere alle mand til at deltage i sæsonen 2010 – 2011. 

Ved at udsende en update der belyser regler og præmier, skulle der ikke kunne opstå 

tvivl om hvordan der indberettes eller om hvem der kan deltage. Ej heller om hvad der 

kræves for at vinde en af præmierne.  

Hovedkonkurrencen er som den plejer. Men næste sæson er der præmier som kan 

vindes, selv om man ikke får fisket helt så meget som visse andre. Hvordan de vindes 

kan du læse mere om på de følgende sider. 

 

Konkurrencen starter ved afrejse til Bornholm lørdag d. 20 marts 2010 klokken 07.00. 

Konkurrencen slutter igen d. 3. april 2011 kl. 24.00. 

Det vil sige at, alle fisk fanget i løbet af det år konkurrencen løber tæller med, hvis de 

overholder regler og indberetningsfrist. 

[3.  Sæson, update nr. 2] 
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Det ville klæde konkurrencen at der var 

flere der gjorde krav på præmierne. 

Alle der har deltaget på mindst en af 

klubbens ture til Bornholm kan deltage.  

I sæsonen 2010 – 2011 er der endnu 

større chance for at vinde en af de flotte 

præmier, selv om man kun kommer ud 

at fiske en enkelt gang eller to. Derfor 

opfordres alle til at sætte sig ind i hvad 

der skal til for at konkurrere.  

 

 

Præmier i 2010-2011. 

1. præmie (Årets lystfisker). 

Gives til den der i løbet af sæsonen skraber 

flest point sammen.  

 

Bedste foto af fangsten. 

Denne præmie vindes af den der leverer 

det flotteste foto af sin fangst. 

Bedste historie. 

Denne præmie vindes af den der leverer 

den bedste historie på indberetningen. 

Fulton præmie. 

Denne præmie vindes af den der fanger 

den havørred med det bedste Fultontal. 

Præmierne offentliggøres senere på 

www.bornholmerklubben.dk 

For at fange fisk, skal snøren være i vandet. 

 

For at give størst mulig spænding om 1. præmien, kan der tjenes point på alle fisk der 

optræder på ABUs liste. Der udregnes point for hver deltagers største fisk i hver art, 

efter en formel der bruger fangstens vægt op imod en 100 % vægt. 100 % vægten er 

klubrekorden og for de arter der endnu ikke optræder på vores rekordliste vil 100 % 

vægten være den vægt som ABU ifølge deres liste, kræver for guldnålen. Hver deltager 

optjener derudover et antal bonuspoint for hver fisk der fanges. Så det gælder om både 

at fange de største men også flest. 

Se hvordan point udregnes på Bornholmerklubben.dk 

Præmie for bedste foto af fangsten, hvorfor nu det? 

Fordi jeg modtager indberetninger af meget svingende kvalitet, har jeg besluttet at 

belønne en der gør lidt ud af at præsentere sin fangst. Ærlig talt syntes jeg også at 

fiskene fortjener at blive præsenteret bedre.  

Denne præmie kan også vindes selv om man kun har leveret 1 indberetning. Det burde 

kunne få de sidste ud af starthullerne. 

Præmie for bedste historie. 

Gives fordi kun de færreste gider skrive en lille historie om fangsten eller turen. For at 

få flere til at sende et par ord med når de indberetter, gives en præmie til den der 

leverer den bedste historie. Den bedste er ikke nødvendigvis den længste. (Sådan er det 

også med historier) 

Præmie for bedste Fulton tal på havøøred. 

Det giver vist sig selv hvordan denne præmie vindes. 

Alle regler offentliggøres på Bornholmerklubben.dk 
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Indberetningens indhold 

Indberetningen skal indeholde: 

Dato 

Foto 

Art 

Vægt (2 decimaler) 

Længde (for havørred) 

Fiskeplads 

Agn 

Indberetninger der ikke indeholder 

ovenstående eller bliver indberettet for 

sent vil uden varsel blive diskvallificeret. 

 

 
Hvordan indberetter man en fangst? 
Det er i denne sæson ekstremt vigtigt at indberette korrekt. Nu starter 4 sæson og jeg 

vil tro at der er givet nok chancer for at lære kunsten at indberette. Fangster der ikke 

indberettes korrekt vil ikke blive accepteret. 

Når man indberetter en fangst skal det foregå via mail. Foto eller indberetning pr. 

mms vil ikke blive godkendt.  

Når man indberetter sin fangst skal mailen indeholde alle oplysninger og foto for hver 

fisk der indberettes. Der vil ikke kunne gives point for fangster der ikke er 

dokumenteret med foto. 

Jeg vil heller ikke, når jeg mangler f.eks. fangststed kontakte dig for at få den 

oplysning jeg mangler. Fangsten vil blive diskvallificeret uden varsel og vil heller ikke 

komme i betragtning til rekordlisten. 

Fisk der kun fotodokumenteres kan der kun gives bonuspoint for. 

Fisk der ikke overholder mindstemål og fredninger må ikke indberettes. 

 

Indberetningen er dit eget ansvar! 



Deltagere: 
Alle der har deltaget på mindst 1 af klubbens ture til Bornholm kan deltage. 
 
Tidsrum: 
Konkurrencen løber fra 20 marts 2010 til 3. april 2011 kl. 24.00 
 
Indberetning: 
Alle fangster skal indmeldes på mail for at være gyldige. 
 
Tidsfrist for indberetning: 
Alle fangster skal indberettes senest 2 uger efter fangsten. 
(fangster i juni, juli og august har dog 4 ugers frist). 
 
Oplysninger i indberetning: 
Alle indberetninger skal indeholde foto og information om, 
Dato. 
Art. 
Vægt med 2 decimaler. (uden vægtangivelse gives kun bonuspoint for fisken). 
Længde 
Fangst lokalitet. 
Agn. 
 
Generelt: 
Alle fisk skal være fanget i Danmark med fast grund under fødderne. 
Alle gældende regler for fredningstider, fredningszoner, lokale regler og mindstemål skal 
overholdes. 
 

Forslag til regelændringer: 

Jeg fik ingen respons på den update jeg udsendte i 
oktober, med hensyn til regelændringer. 

Det ser jeg som et udtryk for at alle er tilfredse med de 
regler der allerede er sat. 

Hvis jeg ikke har forslag til regelændringer inden 10. 
februar er reglerne som jeg har sat dem op. 


