FISKEREGLER FOR KARMØY HAVFISKEKLUBB
Følgende fiskeregler gjelder generelt for alle fiskekonkurranser i KHK’s regi. Arrangør og/eller
styret kan likevel bestemme avvikende bestemmelser i enkeltkonkurranser. Slike bestemmelser skal
annonseres før påmelding. Arrangør og/eller styret kan alltid bestemme fiskegrenser. Disse skal
annonseres senest før utror. Viss arrangør og/eller styret av sikkerhetsmessige årsaker må
innskjerpe fiskegrensene innenfor fisketiden, plikter alle å følge slikt pålegg. Ved fritt fiske gjelder
uansett ytre grenser satt i fiskegrensekart.
Pkt.1
A)
I alle fiskekonkurranser skal det fiskes med stang og snelle fra båt.
B)
Arrangør/styret skal påse at alle deltakerene får samme effektive fisketid og at ingen båter får
fordeler, fks. ved større fart enn den toppfart som arrangørkomite/styret bestemmer. Brudd på
denne regelen kan føre til diskvalifikasjon.
C)
Unntatt fra diskvalifikasjonsbestemmelsene er deltakere som innen lovlig fisketid har kroket så stor
fisk at det ikke er mulig å få den opp før fisketidens slutt. Alle andre deltakere på samme båt må
imidlertid stanse fisket ved lovlig fisketids slutt.
D)
Fisket skal foregå innenfor et på forhånd fastsatt område. Arrangøren skal sørge for at man har et
alternativt fiskeområde i tilfelle dårlig vær.
E)
For ev. klasseinndeling gjelder følgende og som skal annonseres før påmelding:
a.Herrer fra det kalenderåret de fyller 19år
b.Damer fra det kalender året de fyller 19år.
c.Juniorer fra fylte 14år og ut det kalenderåret de fyller 18år.
d.Seniorer fra det kalenderåret de fyller 60år.
Det skal opplyses om ev. lagkonkurranser før påmelding.
For V6, klubbmesterskap og storfikskonkurransen fiskes det kun i en klasse. V6 har faste
deltakeravtalte tomannslag gjennom hele sesongen. I klubbmesterskapet avtaler deltakerne
tomannslag mens firemannslag trekkes(ev. tremannslag).
Pkt.2
Arrangøren har rett til å foreta endringer i programmet dersom været eller andre forhold tilsier det.
Pkt.3
A)
Arrangøren/styret skal søke best mulig sikkerhet om bord.

B)
Godkjent flyteplagg skal alltid benyttes under opphold om bord i båt. Deltakere uten godkjent
flyteplagg kan nektes deltakelse i konkurransen.
Pkt.4
Båtfordelingen skal foretas etter loddtrekning. Det skal dessuten hver fiskedag trekkes lodd om
plasseringen ombord mens båten er på vei til feltet.
Ved to dagers fiske skal det byttes båt hver dag for å utjevne forholdene.
Dersom to deltakere ønsker å komme på samme båt, trekkes det båt på den ene deltakeren.
Deretter plasseres den andre på samme båt.
Pkt.5
Deltakerne plikter å ta hensyn til de anvisninger båtføreren gir. Båtføreren er høyeste myndighet
om bord i alle spørsmål som angår sikkerhet og manøvrering.
Pkt.6
A)
Det er valgfritt å fiske med agn eller pilk. Ved agnfiske kan det brukes inntil tre enkeltkroker som
kan agnes med naturlig eller kunstig agn, eller en blanding av begge agntyper. Ved pilking er det
tillat å bruke pilk med trippelkrok og inntil to opphengere med enkeltkrok.
Under pilking er det tillatt å bruke agn på både pilkkroken og opphengerne. Pilk eller lodd må veie
minst 100gram. Fiskeskipperen /båtføreren om bord kan etter samråd med de øvrige deltakerne
fastsette en høyere vektgrense dersom forholdene krever det.
Ved bruk av shad med trippelkrok, kan man ha en opphenger med enkeltkrok i tillegg viss shaden
også har en fast enkeltkrok, og to opphengere med enkeltkrok i tillegg viss shaden er uten
enkeltkrok.
Dersom trippelkroken løsnes fra pilken og man forlenger avstanden mellom pilk og krok med snøre,
sene, wire eller lignende til mer enn 5cm blir pilken å betrakte som lodd. Avstanden regnes fra øye
på pilk til øye på trippelkrok.
I slike tilfeller vil en trippelkrok telle som tre enkeltkroker. Bruk av lys er tillatt.
B)
Kasteslukfiske eller fiske med håndsnøre er ikke tillatt. Underarmkast av tackle er dog tillatt når
det ikke forstyrrer andre deltakere sitt fiske.
C)
Hov og klepp kan benyttes.
D)
GPS-styrt el-motor, oppankring og bruk av drivanker er tillatt.
E)
Båtene skal følge pålegg om maksfart både til fiskefeltet og innenfor fisketiden. Brudd på dette kan
føre til diskvalifikasjon.
F)
Innveiing av fangst skjer når alle båter er inne etter endt tur.(Felles innveiing)

G)
For alle konkurranser gjelder Fiskeridirektoratets bestemmelser for fritidsfiske om fredning,
minstemål og gjenutsetting. Fredet fisk skal ikke landes og kan dermed ikke telle i konkurranser.
Dette gjelder pr. okt. 2015: Ål, Brugde, Pigghå, Håbrann, Silkehai, og Kveite mellom 20. des. og 31.
mars. Artene kan imidlertid registreres som rekorder, men ikke i storfiskkonkurransen.
Betingelsen for dette er måling som ikke skader fisken, dvs. lengdemåling i sjø med tabellberegning
av vekt.
Fisk under minstemål kan telle som art i V6-konkurranser. Fisken registreres da kun som art, uten
vekt.
Fisk under minstemål kan telle i storfiskkonkurransen. Fisken skal da håves og veies i håv før den
umiddelbart settes ut igjen.
Et foto i håv tillates for dokumentasjon.
Pkt.7
A)
Tackle på hovedstangen kan først settes på etter at man er kommet om bord og det må fjernes før
man går i land.
Det er tillatt å ha med reservestenger uten påsatt tackle. Det skal kun fiskes med en stang om
gangen.
I interne konkurranser kan deltakende båtførere ha rigget reservestang.
B)
Hver deltaker skal fiske uten hjelp fra andre.
C)
Deltakerne skal selv ta fisken av kroken, samt skjære opp og sette agn på krokene.
D)
All fisk over 40cm skal bløgges umiddelbart etter landing. Unnlatt bløgging medfører automatisk
til at vedkommende fisk ikke blir tellende under innveiing.
E)
Bruk av elektrisk snelle tillates for medlemmer som av helsemessige grunner er godkjent av styret.
Pkt.8
Lagkonkurransen fiskes etter de samme regler som for den individuelle konkurransen. Et
firmannslag må imidlertid være fordelt med maks to lagdeltakere i samme båt.
Pkt.9
Kun de 15 største fiskene veies inn hvis ikke annet er opplyst før påmelding.
Pkt.10
Dersom to eller flere deltakere får totalfangst eller enkel fisk av samme vekt, får deltakerne lik
plassering.
Pkt.11
A)
Eventuelle protester må innleveres til arrangøren/styret innen en time etter innveiingens avslutning
angjeldende dag.

B)
På klubbkonkurranser avgjøres protesten av klubbens styre.
C)
I konkurranser hvor det er flere klubber som deltar, opprettes det en protestkomite bestående av 5
medlemmer, to fra arrangøren og tre fra deltakerne som skal ta seg av alle spørsmål som angår
protester og diskvalifisering. Gjelder saken et av komiteens medlemmer, trer vedkommende ut av
komiteen og nytt medlem oppnevnes. Begge parter skal, dersom de ønsker det, ha anledning til å
være til stede under protestkomiteens behandling av deres sak.
D)
I alle spørsmål som ikke er nevnt i reglene, er arrangørens/styrets oppfatning avgjørende.
Pkt.12
Foruten de diskvalifiseringsgrunner som er nevnt i selve fiskereglene, kan også brudd på
fiskereglene og usportslig opptreden føre til diskvalifisering.
Pkt.13
Alle deltar i en fiskekonkurranse/klubbtur på egen risiko. Arrangøren er ikke ansvarlig for skader
som påføres deltakerne eller deres utstyr.
Pkt.14
Det er bindende påmelding ved alle konkurranser i Karmøy HK. Manglende oppmøte gir ikke
fritak for deltakeravgift.
Pkt.15
Bruk av GPS er tillatt. Registrering av fiskeplasser på GPS, kan i sportslig ånd bare registreres etter
tydelig samtykke fra «innehaver/finner» av posisjonen/fiskeplassen.
Pkt.16
Personlig landing av fisk i strid med Fiskeridirektotatets bestemmelser er i alle tilfeller et privat
anliggende juridisk.
Pkt.17
Disse regler gjelder fra 01.01.2016

