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Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser 
 

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
FÖR FLUGFISKE 
 

Anmälan - Lottning 
Varje tävlande skall ha anlänt till tävlingsplatsen och anmält sin närvaro senast 90 minuter före 

start, då lottningen skall ske. Den tävlande lottas till en sträcka eller båt. Tävlande som inte 

anmält sig på tävlingsplatsen inom föreskriven tid kan ej kräva att få deltaga i tävlingen.  

 

Gång- och tävlingstid 

Tävlingstiden ska omfatta ett eller flera tävlingspass.  

Särskild gångtid före och efter varje tävlingspass ska finnas. 

 

Båtar måste vara sjösatta minst tio minuter innan start för att ge de tävlande tid att nå en position 

varifrån de vill påbörja fisket vid tävlingsstart. 

 

Tävlingsplats 

Sträckan delas in i sektioner. Sektionerna ska ha en längs av minst 100 m rinnande vatten och 

75 m. i stilla vatten. Mellan varje sektion kan det finnas en buffertzon på upp till 20 m. 

Tävlande får bara kasta och fiska från egen sektion. 

 

Om en krokad fisk simmar in i buffertzonen får den tävlande drilla fisken endast från egen sektion 

och måste även landa den egna sektionen. 

 

Om krokad fisk simmar in i närgränsande sektion, och fiskaren i denna inte protesterar, får den 

tävlande drilla och landa fisken från den egna sektionen. 

Om fiskaren i närgränsande sektion protesterar, har den tävlande max fem minuter på sig att föra 

fisken till egen sektion eller buffertzon. 

 

Fiskemetoder - Redskap och beten 

Tävlande får endast använda ett spö åt gången. Det är tillåtet att ha obegränsat antal 

reservspön. Vid fiske från båt får endast ett spö vara tacklat.  

Spöets längd får vara max 12" (365 cm).  

Alla typer och klasser på fluglinor är tillåtna med förbehållet att linan skall vara minst 22 m lång 

och fabrikstillverkad.  

Det är förbjudet att aptera bly utanpå linan, tafsen eller flugan.  

 

Vadning är tillåtet och vadarstav ska användas vid vadning i strömmande vatten. 
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Flugan 

Ingen viktbegränsning. Det är ej tillåtet att ha mer än två flugor samtidigt på tafsen och det är 

minimiavstånd på 50 cm som gäller.  

Endast enkelkrok är tillåten. 

Krokens totala längd får ej överstiga 30 mm (räknat från kroköga till krokböj). 

 

Fångsten 

Den tävlande ska själv håva sin fisk. Fisken ska sedan omedelbart lämnas till kontrollanten för 

mätning/vägning.  

Flugan får inte medvetet avlägsnas eller flyttas från fisken innan den överlämnas till 

kontrollanten.  

Fisken ska vara krokad i huvudregionen. Fisk som krokas bakom huvud eller gälar är ej 

godkänd.  

Fisk som krokats före slutsignal måste landas inom tio minuter för att få räknas in i tävlingen. 

Återutsättning av fisk ska ske om inget annat anges av arrangören. 

 


