ÅRSPRÆMIER – POLITIETS FISKEKLUB VIKTOR.
Hvert år uddeler klubben gavekort på den ordinære generalforsamling til flg. bemærkelsesværdige
kategorier:

Årets skipper.
Tildeles et klubmedlem som i løbet af året har ydet en indsats ud over det sædvanlige i relation til klubbens
skib "Viktor".

Årets Fisker.
Viktor afholder hvert år en særlig konkurrence med det formål, at finde Årets Fisker.
Konkurrenceperioden er fra d. 1. januar til d. 31. december.
Der konkurreres i 35 arter, fordelt på salt- og ferskvandsfisk. De udvalgte arter fremgår af nederst i note 2.
Efter konkurrencens afslutning d. 31. december, bliver det endelige resultat regnet sammen, således at
hver deltager får sin største tilmeldte fisk i hver art, regnet med.
Vinder af konkurrencen som årets fisker er herefter den deltager, som har det højeste antal pointtal.
Se note 1 og 2.

Trolling.
Tildeles det klubmedlem, der i saltvand fra båd, der skyder fart gennem vandet (trolling) har fanget og fået
godkendt den mest pointgivende fisk. Se note 1- 3.

Kyst/å/sø.
Tildeles det klubmedlem, der fra kyst, å eller sø, dog undtaget P&T, har fanget og fået godkendt den mest
pointgivende laks eller ørred. Se note 1-3.

Rovfisk ferskvand.
Tildeles det klubmedlem, der har fanget og fået godkendt den mest pointgivende gedde, aborre eller
sandart. Se note 1, 2 og 4.

Fredfisk ferskvand.
Tildeles det klubmedlem, der under medefiskeri i ferskvand har fanget og fået godkendt den mest
pointgivende fisk. Se note 1, 2 og 3.

Årets havfisker.
Tildeles det klubmedlem, der har fanget og fået godkendt den mest pointgivende saltvandsfisk fanget fra
båd eller kyst. Fisk fanget ved trolling skal tilmeldes Trolling kategorien. Se note 1, 2 og 5.
Note 1:













Konkurrencerne følger kalender året .
Der konkurreres i arter på særskilt liste. Se note 2.
Fisken skal være fanget i Danmark eller fra skib udgået fra dansk havn.
Fisken skal være fanget på stang, line og krog.
Fisken skal være kroget foran gællerne.
Fisk fanget i fredningstiden kan ikke deltage i konkurrencen.
For at deltage i konkurrencen skal der indsendes en fangstrapport til en af bestyrelsen udpeget
person, der som listeansvarlig, søger for at oplysningerne fra fangstrapporten bliver opdateret på
de aktuelle lister.
Fangstrapporten skal være tilgået den listeansvarlige senest 1 måned efter fangstdatoen.
Fangstrapporten skal som minimum indeholde oplysninger om fiskens art, vægt, længde,
fangstdato, foto samt en beretning vedr. fangsten.
Det er bestyrelsens ret at afvise fangstrapporter, hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af
oplysningerne. Denne afgørelse ligger alene hos bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde vælge at tildele en præmie til et medlem, der har gjort en
bemærkelsesværdig fangst, der ikke er omfattet af artslisten.

Note 2:
Der konkurreres i flg. konkurrencer:







Årets fisker,
Trolling,
Kyst/sø/å,
Rovfisk i ferskvand,
Fredfisk i ferskvand,
Årets Havfisker

Tilmeldte fisk tildeles point efter en 100 % vægt, som er fastsat for hver art i nedenstående liste.
Ved pointudregning bruges flg. formel:






(Fiskens vægt x 100) divideret med 100 % vægten.
Et eksempel ved en tilmeldt gedde på 9,00 kg.
(9,00 x 100) =900 divideret med 8,00=112,5 point.
Efter konkurrencens afslutning d. 31. december, bliver det endelige resultat regnet sammen,
således at hver deltager får sin største tilmeldte fisk i hver art, regnet med i de respektive
konkurrencer.
Ved eventuel pointlighed i samme art vinder den korteste fisk (konditionsprincippet).

Artsliste:




































Aborre : 1,40 kg.
Brasen : 4,00 kg.
Bækørred Å : 1,20 kg.
Søørred: 3,00 kg.
Gedde : 8,00 kg.
Helt : 1,00 kg.
Græskarpe: 8,00 kg.
Spejlkarpe: 10,00 kg.
Skælkarpe: 10,00 kg.
Karusse: 1,00 kg.
Knude: 2,50 kg.
Rimte: 2,50 kg.
Rudskalle: 0,80 kg.
Sandart: 5,00 kg.
Skalle: 0,80 kg.
Stalling 0,80 kg.
Suder: 3,00 kg.
Havkat: 6,00 kg.
Havørred: 5,00 kg.
Havørred Trolling: 5,00 kg.
Hornfisk: 0,80 kg.
Hvilling: 0,80 kg.
Ising: 0,40 kg.
Knurhane: 0,50 kg.
Laks: 10,00 kg.
Lange: 10,00 kg.
Lubbe: 4,00 kg.
Makrel: 1,00 kg.
Multe: 2,50 kg.
Pighvar: 1,50 kg.
Rødspætte: 1,00 kg.
Sej: 10,00 kg.
Sild: 0.40 kg.
Skrubbe: 1,00 kg.
Torsk: 12,00 kg.

Note 3:


Til kategorierne Trolling og Kyst/sø/å kan der ikke tilmeldes gedde, aborre eller sandart, der skal
tilmeldes i kategorien Rovfisk ferskvand. Der ud over kan der ikke tilmeldes Regnbueørred, idet
denne art ikke hører naturligt til i Danmark men enten fanges i Put and Take vande eller ved
kysterne, når der er sket udslip fra havdambrug.

Note 4:


Til kategorien Rovfisk ferskvand kan der ikke tilmeldes ædelfisk (ørred eller laks) der skal tilmeldes i
kategorierne Trolling eller Kyst/sø/å afhængigt af fangststedet. Ligeledes kan der ikke tilmeldes
Regnbueørred. (Se note 3).

Note 5:


Til konkurrencen som Årets Havfisker kan ikke tilmeldes laks, havørred, gedde, aborre, sandart ,
regnbueørred, eller fisk fanget under trollingfiskeri. Se note 3-4.

Reglerne er på bestyrelsens vegne revideret af Egon Poulsen og Bent Hytholm og er gældende fra d. 1.
januar 2019.

