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Regler for Bjørnens fiskekonkurrencer 

 

 

Månedens Fisker 

Månedens Fisker udnævnes for hver kalendermåned. For at kvalificere sig til titlen 

Månedens Fisker skal man: 

- Have en eller flere fisk indført i fangstjournalen. Fra private ture skal du selv 

sørge for, at indskrive din fangst i fangstjournalen. For klubture sørger turlederen 

for dette. 

- Have indleveret foto af dig selv med din fangst. Fra private ture skal du selv sørge 

for at indlevere et sådant foto. Er det ikke muligt at få taget et foto, der viser 

både dig og din fangst, skal du som det mindste indlevere et foto af din fangst. 

Fotoet skal kunne bekræfte størrelsen af din fangst. For klubture er det 

turlederen, der sørger for at fotografere dig og din fangst. Fotos sendes med 

 e-mail til konkurrenceudvalget   

Foto af Månedens Fisker, med fangst, ophænges i klublokalet og nedtages efter et år. 

Har både en junior og en senior fanget fisk, der kvalificerer til titlen Månedens Fisker, 

vil juniorfiskeren sædvanligvis gå forud for seniorfiskeren. Det vil ikke nødvendigvis 

være den største fisk, der er afgørende for, hvem der vinder titlen. Er fiskene fanget på 

en klubtur, vil de indgå i konkurrencen om at blive Årets Bjørn. Til det formål omregnes 

vægten til point. 

 

Kystkonkurrencen 

- Kystkonkurrencen løber fra 16. januar til 15. november. 

- Kun fisk fanget på ture arrangeret af klubben kan deltage i konkurrencen. 

- Alle arter fanget fra kysten kan deltage i kystkonkurrencen, forudsat de ikke er 

fredede eller omfattet af et andet fangstforbud.  

Vægten af de registrerede fangster omregnes til point, og vinder af kystkonkurrencen 

bliver den, der i årets løb har opnået flest point. De opnåede point vil indgå i 

konkurrencen om at blive Årets Bjørn. Fangsterne vil også indgå i konkurrencen om at 

blive Månedens Fisker. Vinderen af kystkonkurrencen belønnes med et gavekort på kr. 

200,-, som overrækkes på årets sidste klub kysttur. 
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Hornfiskekonkurrencen 

- Hornfiskekonkurrencen afholdes hvert år i maj måned.  

- Vinder af konkurrencen er den, der fanger den længste hornfisk. 

- Ved længde lighed vinder den tungeste fisk.  

Fangsten indgår i kystkonkurrencen samt i konkurrencen om at blive Årets Bjørn, og til 

det brug vil vægten blive omregnet til point.  

Andre arter der fanges under hornfiskekonkurrencen kan indskrives i fangstjournalen, og 

vil på lige fod med andre fangster deltage i kystkonkurrencen samt i konkurrencen om at 

blive Månedens Fisker og Årets Bjørn. Vinderen af hornfiskekonkurrencen belønnes med 

et gavekort på kr. 200,-, som overrækkes ved konkurrencens afslutning. 

 

Put & Take konkurrencen 

- Put & Take konkurrencen strækker sig over 2 put and take ture.  

- Vinder bliver den, som fanger den største ørred (vægt).  

- Ved vægtlighed vinder den korteste fisk.  

- Man behøver ikke at deltage i begge ture. 

Fangsten indgår også i konkurrencen om at blive Månedens Fisker samt i konkurrencen 

om at blive Årets Bjørn. Vægten vil til det formål blive omregnet til point. Vinderen af 

Put & Take konkurrencen belønnes med et gavekort på kr. 200,-, som overrækkes ved 

afslutningen af tur nr. 2. 

 

Torskekonkurrencen senior, ungdom og junior 

- Torskekonkurrencen for seniorer og torskekonkurrencen for juniorer holdes på 

samme fisketur.  

- For begge grupper gælder, at største torsk vinder. Ved vægtlighed vinder korteste 

fisk. 

- Ungdomsmedlemmer deltager i seniorkonkurrencen. 

Fangsten indgår også i konkurrencen om at blive Månedens Fisker samt i konkurrencen 

om at blive Årets Bjørn. Til det brug omregnes vægten til point. Både senior vinderen og 

junior vinderen belønnes med et gavekort på kr. 200,-, som overrækkes ved 

konkurrencens afslutning. 
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Årets Bjørn 

Den, som ved årets slutning har opnået flest point for fangster på klubture, udnævnes til 

Årets Bjørn og belønnes med et gavekort på kr. 500,-, som overrækkes på den årlige 

generalforsamling. 

 

Klubrekorder 

For at en fisk kan blive godkendt som klubrekord, skal der indsendes foto af dig og din 

rekordfangst med relevante data som art, vægt, længde, fiskemetode, fangststed og 

dato for fangsten. Da det ikke altid er muligt at veje og måle fisken, accepteres et 

kvalificeret skøn. Fisken må være fanget hvor som helst i verden. 

 

Generelle regler 

Kun fisk fanget i Danmark inkl. Grønland og Færøerne, samt Island, Norge, Sverige og 

Finland kan tælle med i konkurrencerne (gælder ikke klubrekorder). 

Fisk fanget i andre lande kan dog, som hidtil, indskrives i fangstjournalen, men indgår 

altså ikke i konkurrencerne. 

Alle fangne fisk kan indskrives i fangstjournalen, men for klubture inkl. konkurrence 

turene gælder, at der højst kan indvejes 5 pointgivende fisk af hver af de arter, der er 

nævnt i afsnittet Art og Omregningsfaktor. 

Bemærk, at i deciderede put and take vande henføres alle fisk til en art, som her 

benævnes P&T Fisk. 

Som hovedregel skal alle fisk, der deltager i konkurrencerne vejes og/eller måles. Dog 

gælder for hornfisk, makrel og fladfisk, som ikke er vejet eller målt, at de får tildelt en 

standardvægt på 0,3 kg af hensyn til pointberegningen. 

Undermålsfisk kan ikke deltage i konkurrencerne eller indskrives i fangstjournalen. 

Fredede fisk kan ikke deltage i konkurrencerne eller indskrives i fangstjournalen. 

Specielt for Lagan gælder, at udleget laks og havørred ikke kan deltage i konkurrencerne 

eller indskrives i fangstjournalen. 

Catch & Release fisk, som aborrer i St. Vejleå og karper i St. Vejleå, Tueholmsøen og 

Vallensbæk Sø, er lovlige fangster og kan derfor deltage i konkurrencerne. 

For private ture skal du selv indskrive din fangst i fangstjournalen. 
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For klubture inkl. Konkurrence turene er det turlederen, der sørger for fotografering og 

indskrivning. 

For enkelte ture kan der gives ekstra point. Forud for en sådan tur skal det oplyses, hvad 

der kan gives ekstra point for, og hvor mange ekstra point der kan gives. 

Indtil videre kan ål, stalling og bækørred ikke deltage i konkurrencerne eller indskrives i 

fangstjournalen. Bækørred fanget i deciderede put and take vande anses dog som 

værende P&T Fisk. 

 

Art og omregningsfaktor 

Aborre 8 Gedde 3 Rimte  3 

Torsk 3 Havørred 5 P & T fisk  3 (uanset art) 

Laks 5 Makrel 8 Regnbueørred kyst 5 

Multe 6 Hornfisk 8 Slethvar  6 

Rødspætte 8 Skrubbe 8 Pighvar  6 

Ising 8 Rødtunge 8 Søtunge  8 

Brasen 3 Hvilling 8 Sej/Lubbe  3 

Lange 3 Kuller 3 Karper (uanset art) 3 

Fjæsing 7 Sandart 3 Skalle (uanset art) 5 

Suder 3   
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