
 

 

Regler for Danmarksmesterskab i havfiskeri 
 

 

Følgende kan deltage: 
 

1. DSF foreningsmedlemmer, individuel 

2. DSF foreningsmedlemmer, hold af 4 mand 

3. DSF Individuelle medlemmer 

 

 

Danmarksmesterskabet afholdes i anden halvdel af året. 

Tilmelding til DM skal ske til arrangørerne. 

 

 

Konkurrencesektionen bistår i anden halvdel af året en forening med afholdelse af Danmarksmesterskabet 

og vil her indgå i dommerkomiteen som én af dommerne. 

Danmarksmesterskabet afholdes så tidligt som muligt, således at et erstatningsmesterskab kan afholdes 

samme år ved en eventuel aflysning. 

Danmarksmesterskabet afholdes forskellige steder i landet fra år til år, men dog helst på Øresund, 

Storebælt eller Lillebælt, hvor der er størst chance for afvikling, hvis vejret skulle drille. 

Arrangementet skal være én dags fiskeri med mindst seks timers fisketid – beregnet fra fiskeriet starter til 

fisketiden er slut. (Inklusiv sejltid i disse seks timer). 

Der indvejes holdvis / individuel ved konkurrencen. Ved indvejningen er det den enkelte person som er 

ansvarligt for at arter og vægt bliver korrekt noteret (det gives en mundtlig godkendelse). 

Der indvejes på vægt som stilles til rådighed af Konkurrencesektionen for havfiskeri. 

NB! Det er kun foreninger og individuelle medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund, som kan 

deltage i Danmarksmesterskabet. Endvidere skal holddeltagerne være medlem af den forening de stiller 

op for i mesterskabet. 

 

DM skal annonceres i Sportsfiskeren senest marts måned. Desuden skal der fremsendes indbydelse til alle 

foreninger under DSF, f.eks. via mail eller brev, samt til de hold / personer der deltog i foregående 

arrangement. Arrangør af DM skal desuden annoncere arrangementet på deres hjemmeside med mulighed 

for printning af tilmeldingsliste og fremsendelse af tilmeldingslisten. 

Efter afholdelse af DM, skal arrangøren indsende resultatet fra arrangementet til formanden for 

Havfiskesektionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

REGLER UNDER KONKURRENCEN 
 

Bådledere  
Konkurrenceudvalget for Danmarksmesterskabet udpeger en bådleder per båd. Bådlederen har 

ansvar for at alle deltagere er om bord inden der afsejles til fiskepladserne og kontrollerer, at der 

skiftes plads efter ½ fisketid. Indvejningsseddel og strips til fangsten udleveres inden 

ombordstigning. 

Bådlederen må gerne deltage i konkurrencen. Hvis bådlederen selv deltager i konkurrencen, skal 

indvejningssedlen udfyldes af fangeren selv ved konkurrencens afslutning, og fangsten skal 

kontrolleres af de 2 personer som står ved siden af fangeren på båden. Ved tvivl spørgsmål, er 

det den udpegede bådleder der træffer afgørelsen. 
 

Bådpladser  
Der foretages lodtrækning om pladserne ombord, og der byttes plads, når halvdelen af fisketiden 

er gået. Der må foretages overhåndskast på kastesiden og underhåndskast på pirkesiden. 
 

Fiskeredskaber  
Der må fiskes med én stang per deltager. Ekstra stang må være monteret med agn. 

Der må fiskes med pirk, spinner, blink, jigs, ophænger og agn. Der må højest fiskes med 1 stk. 

trekrog og 3 stk. enkeltkroge. Pirk, spinner og blink må være monteret med trekrog. Ophængere 

og agnkroge må kun være enkeltkroge, og de må være fluer, gummimak eller andet, ligesom der 

må sættes alle former for slange, spinner, perler eller lignende på linen foran krogene. Silkesnor 

må anvendes som krog. Der må ikke fiskes med flåd. 

Ophængere og agnkroge må anbringes efter eget valg. Trekroge må påsættes blæksprutte eller 

anden form for attraktor. Alle kroge såvel enkelt- som trekroge må højst være 21 mm fra 

krogskaft til krogspids, hvilket svare til str. 8/0 for visse mærker/fabrikater. 
 

Agn  
Medbragt agn i form af fisk på 20 cm eller mere, skal have halen hugget af inden fiskeriet starter. 
 

Fangst  
De af konkurrenceudvalget fastsatte mindstemål skal overholdes, de skal dog mindst være 

fiskeriministeriets gældende mindstemål, og torsk skal være min. 40 cm. Der kan ikke indvejes 

fisk under 20 cm uanset art. Fisken skal af fangeren være ført til overfladen, før der må modtages 

hjælp. Fejlkrogede fisk tæller ikke med i konkurrencen – d.v.s. at fisken skal være kroget i 

hovedet foran gællekanten.  

Såfremt mere end én deltager har kroget den samme fisk, tæller den ikke med i konkurrencen, og 

fiskens hale skal omgående hugges af. Fisk, der beholdes ombord, skal straks aflives.  

Der må kun indvejes én fisk af arterne Sild og Ulk. Øvrige fangster af disse 2 arter skal 

genudsættes. Fjæsing tæller ikke med i konkurrencen. Det er forbudt at overdrage fangne fisk til 

en anden deltager. Overtrædelse medfører omgående diskvalifikation af begge deltagere. Fisk, 

der ikke deltager i konkurrencen, kan beholdes, hvis halen omgående hugges af. Fangne fisk må 

ikke omsættes. 
 

Indvejning  
Fiskene skal ved indvejning være opskåret og renset, d.v.s. at indvolde, rogn, krølle og lever skal 

være fjernet, og fisken skal være åbnet med et snit fra bugen bag gællerne og ind til rygraden, og 

et snit fra gællerne til gattet. Fladfisk skal dog være opskåret og renset med et lodret snit ved 

gattet, men rogn og krølle må blive siddende. 

Der fiskes efter et pointsystem, idet der gives 20 point per art + 1 point per påbegyndt 0,100 kg. 

Vinderne af konkurrencen er det hold, som har det højeste antal point, og desuden vil den 

deltager blandt alle holddeltagerne, som har det højeste antal point være individuel 

Danmarksmester.  



 

 

Ved pointlighed er vinderne/vinderen vedkommende, der har den største indvejede vægt.  

Efter indvejning/registrering må fangsten ikke bortkastes i havnebassin, affaldscontainer eller 

lignende. Fiskeren/fangeren er ansvarlig for at fangsten medbringes/fjernes inden området 

forlades. Overtrædelse heraf medfører diskvalifikation. 

Protester  
I forbindelse med konkurrencer afholdt af sektionen skal protester indgives til 

konkurrenceledelsen umiddelbart efter konkurrencens afslutning og senest en time efter 

afslutning af indvejningen.  

En afgørelse truffet af konkurrencens dommere kan indankes for en jury bestående af tre 

sektionsformænd fra konkurrencesektionen. Denne jury nedsættes inden konkurrencen afholdes. 

Juryen træffer sin afgørelse gennem et eller flere telefonmøder. Protester, udtalelser og 

indstillinger fremsættes skriftligt overfor juryen. 

I forbindelse med protest indbetales 500 kr. som tilbagebetales, hvis protesten får medhold. I 

modsat fald tilfalder de forbundet. 

Juryens afgørelse skal foreligge senest en måned efter protesten er indgivet, og den kan ikke 

appelleres.  

 

Fisketid  
Fisketiden skal være mindst seks timer beregnet fra første gang fiskeriet starter, og det er 

inklusiv sejltid ved flytning. Kroget fisk må bringes ombord efter fisketidens udløb. 

 

Aflysning  
I tilfælde af aflysning af konkurrencen tager arrangørerne og Konkurrencesektionen stilling til en 

senere afvikling af konkurrencen. 

Ved aflysning eller udsættelse af konkurrencen kan deltagere, som ønsker det, få tilbagebetalt 

konkurrenceafgiften efter fradrag af faste udgifter, men mister retten til at deltage i en 

erstatningskonkurrence. Eventuelt krav om tilbagebetaling af konkurrenceafgiften skal skriftligt 

tilsendes Konkurrenceudvalgets formand senest otte dage efter den aflyste konkurrence. 

 

Både  
Der må kun benyttes indregistrerede lystfiskerfartøjer, som er godkendt af statens skibstilsyn, og 

de har derfor alt redningsudstyr ombord. På bådene skal der per deltagere være en kurv/spand til 

fangsten. Der skal på både op til 12 personer forefindes én fangstkrog eller net og mindst to 

kroge på større både.  

 

Diskvalifikation  
Deltagere, der med overlæg overtræder konkurrencereglerne, forsøger at indveje fisk under 

konkurrencens mindstemål eller optræder usportsligt, diskvalificeres omgående. 

Ligeledes medfører ilandbringelse af fisk under lovens mindstemål samt bortkastning af fangsten 

diskvalifikation.  

Diskvalificerede udelukkes fra deltagelse i Danmarksmesterskab for en årrække. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mindstemål 
 

 

 
 

 

 MAX KROGSTØRRELSE 
 
 

 

 

KONKURRENCENS 

ABSOLUTTE 

MINDSTEMÅL ER 

20 CM 

UANSET ART 


