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Målsättning 

-Minska uttaget på fisk i fiskevattnen vid tävling.  

-Öka intresse för fiske hos ungdomar.  

(Det krävs inga avancerade fiskeutrustningar. I de flesta fall får man poänggivande fisk med kastspö 

och metespö.)  

Strategi 

Strategin är att få så många poäng sammalagt som möjligt. Här gäller det att välja på rätt arter där 

sannolikheten är störst att få maximalt 20 poäng per art. 10 poäng för arten och största fisken i den 

arten ger 10 poäng. Sedan är poängräkningen -8,7,6,5,4,3,2,1 beroende på placering. 

Välja rätt fiskemetod och bete. (Drag, mask, maggot, fluga)  

Välja var i resp. vatten man ska satsa på fisket. (Bra med lokalkännedom och fiskens vanor) 

Vilka arter ska resp. tävlande satsa på. 

Allmänt 

Tävlingen är en insatstävling som genomförs som en sommartävling och kan genomföras i en till flera 

vatten. Valfri fiskemetod. (Flugspö med max en fluga men valbart flugor, streamers etc. , Kastspö 

med olika drag o spinnare, Mete, bottenmete, kastmete) 

Sportfiskarnas regelverk där så är aktuellt. 

Invägning vikt alt. mätning av största fisk i varje art för varje tävlande. 

Efter att den största fisken i varje art är invägd eller mätt så sammanräknas poängen till en total 

summa poäng. Den tävlande eller laget med den största poängsumman vinner tävlingen. Om fler 

tävlande eller lag kommer på samma poängsumma, gäller flest antal arter om dessa är lika gäller 

därefter högst viktpoäng på flest arter. 

Tävlingen kan genomföras som en individuell eller lagtävling. (1-4 personer i laget) 

Tävlingen kan genomföras på ett eller flera vatten, om dessa ligger nära varandra. 

Arrangören avgör vad som är lämpligt och även lämplig tävlingstid.  

Ex.vis 2 tim fm med efterföljande invägning, fika/lunch och transport till nytt vatten och därefter 2 

tim tävlande till. Därefter invägning och prisutdelning. Eller så kan de/den tävlande fritt disponera 

ex.vis 6 timmar och då tävla valfritt i utpekade vatten och då ingår fika/lunch och transport i denna 

tid. 

Följande ska väl anges för tävlingen: 

-Start och invägningsplats. Beroende på om man tävlar i ett vatten eller flera. 

-Start o slut tid. 



-Ut o ingångstid. 

-Startavgift 

-Klassindelning 

-Minst 10m mellan varje fiskare. 

-ev mini alt. max mått på fisk 

-fångad fisk som ej räknas i tävlingen ska återutsättas snarast möjligt. 

-Tfn nummer till ansvarig för tävlingen (om det uppstår problem) 

Bete: PowerBait får ej användas. Mäskning förbjuden 

Båt får ej användas. 

Priser delas ut som vanlig insatstävling eller med varupriser. 

 

 

 

Exempel på antal arter i Arontorpsviken. 

Gädda, abborre, brax, id, ruda, mört, löja, spigg, lake, stäm. 

 

Exempel på en del av resultatvisning  

Tävling  Flera arter

Individuellt
Gädda Abborre Brax

Namn Klubb Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt

 


