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Regler for Ulkeonkurrencen 2012 
 

 
#1. Alle aktive medlemmer af Lommeulken kan deltage i konkurrencen 
 
#2. Konkurrencen løber fra 1. december til 30. november. Fisk skal være tilmeldt før midnat den 30. 
november. 
 
#3. Følgende fisk er pointgivende indenfor hver deres kategori: Laks, Havørred Å, Havørred kyst, 
Pighvar/Slethvar/anden hvar, Rødspætte/skrubbe/anden flad, Makrel, Torsk, Multe, Havbars, 
Hornfisk, Gedde, Sandart, Brasen, Aborre, Rudkalle/Gråskalle, Bækørred, Suder, Karpe (inkl. 
græskarpe), Rimte, Sø-ørred (fanget i sø). 
 
#4. Det er fiskens længde i cm. fra "næse" til halespids der gælder, og således IKKE vægten. Denne 
må dog meget gerne angives i fangstrapporten. Fisken måles i stangmål, dvs. fisken liggende på 
målebåndet. Der rundes ned til nærmeste hele centimeter. 
 
#5. Indenfor hver kategori er der plads til 10 fisk, således at der IKKE gives point for den 11. største 
fisk. Ved samme længde på en fisk gives højest mulige point til først tilmeldte fisk. 
 
#6. Pointgivningen er som følger:   
 

1. =  10 point 
   2.=  9 point 
   3.=  8 point  
   4.=  7 point 
   5.=  6 point 
   6. = 5 point 
   7. = 4 point 
   8. = 3 point 
   9. = 2 point 
                      10. = 1 point 
 
Fiskene tildeles point fra toppen (Dvs. er der i en kategori kun to tilmeldte fisk får disse hhv. 10 
og 9 point) 
 
#7. Hver person kan maximalt have 3 tilmeldte fisk indenfor hver kategori. 
 
#8. Fisk der fanget på en Ulketur kvalificerer sig til en Top 10 placering i en kategori giver 
dobbeltpoint! Ryger fisken af listen mistes alle point. 
 
#9. Turens bedste fisk på en ulketur giver 3 point, der ikke kan mistes. Ved tvivl om bedste fisk 
afgøres dette suverænt af den fra aktivitetsudvalget turansvarlige ulk. 
 
#10. Ved Unisø-konkurrencen gives følgende point for Top 3-placering: 1.plads = 5 point, 2.plads = 
3 point, 3.plads = 1 point 
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#11. For at en fisk kan tilmeldes konkurrencen, skal følgende være overholdt: 
 Fisken skal være fanget i Danmark, eller med udgangspunkt fra dansk havn, udenfor 

gældende fredningstider 
 Fisken skal overholde eventuelle mindstemål 
 Fisken skal være kroget på sportslig vis og altid foran gællerne 

 
#12. Fangede fisk bekræftes med foto eller vidnebekræftelse samt dato for fangst. 
 
#13. Fisk skal tilmeldes senest 1 måned efter fangst. 
 
#14. Fisk tilmeldes med så mange oplysninger om fangsten som muligt (og meget gerne med 

billede!) til konkurrencen via lommeulken.dk. 
 
#15. Enhver form for afgørelse af tvivltilfælde ligger 100 % i aktivitetsudvalgets hænder. 
Overholdes punkt 11, 12 eller 13 således ikke, kan fisken ikke godkendes som værende tilmeldt 
konkurrencen. 
 
#16. Fisk, der ikke er fanget i vand godkendt af den turansvarlige, kan ikke tilmeldes som 

ulketursfisk. Tvivlstilfælde afgøres alene af den turansvarlige. 
 
#17. Knæk og Bræk!! 
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