
STORFISKAR´N I ÖRTRÄSKBYGDEN 2018 
            Långsele 18/3 Vargträsk 31/3 Örträsk 7/4 
 

 

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 
 

Klassindelning:   Barn 0-8 år      Ungdom 9-14 år Vuxenklass 

Tävlingstid: 11.00-13.00 

För att medräknas i totaltävlingen STORFISKAR´N krävs deltagande (dock ej fångst) i samtliga 

tre deltävlingar. 

I totaltävlingen deltager man i den klass man tävlat i den första tävlingen även om man mellan 

tävlingarna fyller år vilket i sig skulle innebära uppflyttning till äldre klass. 

 

R E G L E R: 

- Fångad fisk ska omedelbart avlivas. (levande fisk = diskvalifikation). 

- Fiske får endast utföras med ett spö åt gången. Endast en krok/spö. Trekrok tillåten. 

- Motorborr är tillåtet. Det är tillåtet att hjälpa andra med borrning av hål. Eggskydd ska vara 

påsatt vid in och utgång till tävlingsområdet. Under pågående fiske ska isborren vara fastborrad i 

isen eller med eggskyddet påsatt när den inte används. 

- Deltagare i Barn- och Ungdomsklassen får ha medhjälpare vid borrning av hål, maskning samt 

fisklossning från krok. Dock självklart INTE tillåtet att fiska åt barn och ungdomar. 

- Överlåtande av fisk till andra tävlande är förbjudet och medför diskvalifikation för båda parter. 

- Endast mask och maggot tillåtet som agn. Fisk eller del av fisk EJ tillåtet. 

- Alla fisksorter inräknas i tävlingen. 

- Avståndet mellan fiskare får EJ understiga tre meter. 

- Isen i tävlingsområdet får beträdas före start. Det är dock EJ tillåtet att börja borra före 

startsignalen. 

- Hålmarkering är EJ tillåtet (Du kan inte lämna en ryggsäck vid ett hål och ”reservera” det 

samtidigt som du fiskar i ett annat hål). 

- All förflyttning på isen under tävlingstiden ska ske till fots. Skotertrafik och skoterparkering är 

under tävlingstiden endast tillåten fram till tävlingsområdets gräns. EJ inom detsamma. Det är 

dock tillåtet att före/efter tävlingstiden köra ut/hämta utrustning och pimplare. 

- Ryggsäckar och ”skrylla” (fisklåda) skall på begäran uppvisas för kontrollant. 

- När slutsignalen ljuder skall alla lämna isen omgående. Plastpåsarna lämnas till invägningen 

även av de som blivit utan fångst. 

- Isen beträdes på egen risk. Arrangörerna frånsäger sig allt ansvar. 

- Egen personlig närvaro under prisutdelningarna är ett måste för att erhålla pris. Ombud göre 

sig icke besvär. 

 

LAGNYHET I STORFISKARTÄVLINGARNA 

Nytt för i år är att vi i Storfiskartävlingarna arrangerar en LAGTÄVLING för tremannalag i 

vuxenklassen.  

Startavgiften är 300 kronor/lag där 60 procent av de totala startavgifterna går direkt till vinnande 

tremannalag. Inga övriga priser. 

Bästa lag totalt över de tre deltävlingarna erhåller minnespokaler, men då krävs att minst två av 

lagets deltagare varit med i samtliga tre deltävlingar. 


