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NYE KONKURRENCEBETINGELSER. 

I et forsøg på at skærpe interessen for største, flotteste og flest fisk 

konkurrencerne, er det besluttet at ændre forudsætningerne for at vinde 

pokalerne.  

Konkurrencerne har længe været en ensidig affære. 

Derfor er det på sin plads med en god portion selvransagelse og nytænkning, 

for at skabe en fornyelse som kan genoprette spændingen, men også 

behandle traditionerne med respekt. Opgaven med at forandre 

konkurrencen, er med tanke på at jeg har administreret ”Årets lystfisker” på 

hjemmesiden, naturligt nok havnet på mit bord.   

Sp.: Hvordan kan man gøre det mere retfærdigt? 

Sv.: Vi ved jo af bitter erfaring, at største fisk ofte bliver fanget på samme 

plads og at agnen er genganger. Den ulighed skal udlignes for at det bliver 

retfærdigt igen. Det gøres lettest ved at indføre et ”HCP” system. 

Sp.: Hvordan kan man gøre det mere spændende? 

Sv.: Intet problem! Man gør simpelthen ”HCP” systemet dynamisk! 

 ”HCP systemet - er en metode, hvorved man kan 

konkurrere mod hinanden på lige fod” 

HCP systemet deler Bornholms kyst op i 8 zoner som hver udstyres med et 

faktortal mellem 0 og 4. Faktortallene tildeles så en værdi for vægt og antal. 

 

FISKEPLADSER 

 

Faktor  Vægt Antal 

Faktor 0 = 1,0 1 

Faktor 1  = 1,25 1,5 

Faktor 2  =  1,5 2 

Faktor 3  =  1,75 3 

Faktor 4  =  2,0 4 

 

Fanges en fisk på 1 kilo, i en zone med faktor 3, ganges den faktiske vægt med 

1,75 og den tæller for 3 fisk. (Resultat 1,75 kg – 3 stk.) 

 

FORNYELSE FRYDER 

I mine bestræbelser på at 

være retfærdig og samtidigt 

nytænkende, har jeg søgt råd 

hos ligesindede. 

Når jeg spørger ind til deres 

erfaringer, så er de over -

vejende positive ca. 90 – 10, 

hvilket jeg tænker også vil 

være tilfældet i vores klub. 

Altså 10% af medlemmerne 

som er negativt stemt og det 

er jo til at leve med.  

 

 

 

 

Sose odde bliver styrende med en faktor 0. 



AGN 

For også at lade agnen indgå i HCP systemet skal vi benytte statistikkerne. 

De 3 agn som har fanget flest fisk er: 

Snaps 150 stk., Kølpirk 68 stk., Sølvpil 14 stk. og de øvrige agn mellem 0 og 8 

fisk på 20 år. Vi tildeler så agnen værdier ligesom fiskepladserne.  

Agn  Vægt Antal 

Snaps = 1 1 

Kølpirk = 1,25 1,25 

Sølvpil = 1,50 1,50  

Øvrige* = 2 2 

 

*(Regnorm og ”gulp” er inkluderet i øvrige) 

Dvs. at som i eksemplet før:  

Fanges en fisk på 1 kilo, i en zone med faktor 3, ganges den faktiske vægt med 

1,75 og den tæller for 3 fisk. (Resultat 1,75 kg – 3 stk.) Fanges den derudover 

på en sølvpil, ganges vægt og antal med yderligere 1,50.  

(Resultatet er nu 2,625 kg – 4,5 stk.). 

Systemet vil altså udligne forskelle på agn og pladser. Måske vil det endda 

inspirere nogen til at satse taktisk på agn eller pladser, som ikke ofte slår til i 

konkurrencerne. Vi vil også opleve, at vi fanger flere flotte fisk, idet vi ikke 

justerer for længden på fiskene. Derved vil vi opleve nedgængere med 

imponerende fultontal. På den måde har alle en chance for at slå til i flotteste 

fisk konkurrencen. 

Og er systemet ikke retfærdigt nok, kan vi vælge at udvide HCP systemet med 

en ”vad forbi bremse”. En ”vad forbi bremse” er kort fortalt en tabel som 

udligner forskellen mellem vadefiskere og dem der higer foran. ”Vad forbi 

bremsen” ganger din fangst med en faktor, som er bestemt af hvor mange 

meter fra land fiskerens fødder var da fisken blev fanget. F.eks.: 

På stranden  ganges med 1.00 

10 m ude  ganges med 0,90 

20 m. ude  ganges med 0,80 

Etc. 

DYNAMISK HCP SYSTEM? 

For at gøre systemet så retfærdigt og spændende som muligt, vil 

faktorværdierne blive justeret hvert år 1. april, for at udjævne eventuelle 

forskelle. Således vil der ved hjælp af HCP systemet blive fanget ”lige store 

fisk” og ”lige mange fisk” alle steder på øen. 

Det har kostet blod sved og søvnløse nætter at få skruet noget retfærdigt 

sammen. Så tag godt imod det nye system.  

God jagt på pokalerne. 

Læs det komplette regelsæt på: 

www.foersteapril.bh 

 

 

I fremtiden vil denne fisk også kunne vinde selv om det 
ikke er snestorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


