
TÄVLINGSREGLER för HSFK Specimenfiske 2019. 
 
Särskilda regler. 
 
- Den tävlande skall vara medlem i Hallsbergs Sportfiskeklubb, HSFK. 

-Personer som lämnar felaktiga uppgifter kommer att avstängas under det resterande    
året samt tidigare gjorda anmälningar stryks.  

-Om tävlingens regler inte följs godtas inte anmälningen.  

  

Allmänna regler. 
 

-Fisken skall vara spöfångad.  

-Fisken skall vara krokad i munnen.  

-Fisken skall vara fångad i Tisaren. 

-Fisken skall vara fångad av en medlem i Hallsbergs Sportfiskeklubb, HSFK. 

-Fångstmannen skall vara anmäld som deltagare före fångsten.  

-Maximalt antal poänggivande fiskar är 3 per art samtidigt.  
-Om en större fisk än en redan anmäld fångas så bytes den större fisken ut mot den 
minsta som deltagaren sedan tidigare har i listan. 
-Tävlingsåret löper från och med 1/1 2018 till och med 31/12 2018. 

-Följande arter ingår i tävlingen:  

Abborre, Björkna, Braxen, Färna, Gädda, Gös, Lake,   Mört, Ruda, Sarv, Sik, Sutare. 

  

Fotokrav. 
 

-Det är obligatorisk att maila in en bild på fångsten med varje anmälan! 

-Fotografiet skall visa fisken tydligt med en måttreferens. Använd måttband eller 
mätbräda med angivna mått. 

  

Fångstplatsen. 
 

-Fångstplats skall alltid anges  

-Som fångstplats räknas olika delar av Tisaren t.ex Mjölksundet, Långviken, Myggviken.  

 
Anmälan. 
 
- Anmälan görs genom att skicka ett mail med Foto, Art, Längd i cm, Fångstmetod, Bete,    
Fångstplats, Namn och Fångstdatum, Vittne. Skicka gärna med Vikt också. Det är dock 
inte nödvändigt men kan vara trevligt för statistiken. 
- Anmälan mailas till specimen.hsfk@gmail.com 

-Genom att anmälan är skickad godkänner fångstmannen att uppgifterna och 
fångstbilden kan publiceras på internet  

-Anmälan skall vara komplett ifylld.  

-Nya tävlingsdeltagare kan anmälas löpande under hela tävlingsåret  

-Om vittne till fångst eller mätning saknas skall detta anges i anmälan. Fångsten kan   
dock ändå godkännas om rapporten i övrigt är trovärdig.  

-Anmälan skall vara inskickad senast 15 dagar efter att fångsten skett. 

-Fisk fångad efter den 16. December 2019 skall vara anmäld senast den 5. Januari  
2019.  

 

Poängberäkning. 

 

Den största (längsta) fisken av varje art ger 25 poäng. Sedan i fallande skala 24, 23, 22 21 

osv ner till 1 poäng. Om två, eller flera, fiskar har exakt samma längd får dom som har fångat 

dom samma poäng. Ex. kan 2 eller flera personer få 22 poäng för en fisk av samma storlek. 


