Troféfiskens regler för rekordregistrering
1) Fisken skall ha fångats inom Sportfiskekortets vatten. Fisken skall vidare ha fångats med spö
och krok (ex spinn, fluga, mete, pimpel eller trolling). Den skall ha krokats i mun eller svalg.
Fisk som avsiktligt eller oavsiktligt har krokats på annat sätt registreras ej. Ej heller
godkännes fångad fisk om spöet överlämnats till annan person under drillningen, eller om
fisken har fångats i strid med gällande fiskelagstiftning. Fisken måste anmälas senast en
månad efter fångst.
2) Fiskens artidentitet måste styrkas. Anmälaren skall bifoga så god dokumentation som
möjligt. Ett tydligt foto skall alltid medfölja anmälan (se även punkt 5). Anmälaren intygar att
fotografen ger Sportfiskarna rätt att nyttja insända foton utan ersättning. Detta inkluderar
även nyttjande som fri pressbild i aktuella fall såsom ovanliga fångster eller rekord. Fiskarter
som lätt kan förväxlas med andra bör djupfrysas för att efter anmodan kunna skickas in till
registreraren för inspektion (se även punkt 5).
3) Vägning
Vägning av fisk bör ske på våg som regelbundet kontrolleras av Statens Provningsanstalt eller
annan kontrollmyndighet. Sådana vågar finns bl.a. i affärer, postkontor, järnvägsstationer
samt fiskauktionshallar. Fisk kan godkännas för registrering även om den vägts på handvåg av
god kvalitet under förutsättning att denna kontrollerats mot våg godkänd enligt ovan (se
även punkt 6). Vägning bör ej ske ombord på båt. Vägning skall ske noggrant och vikten skall
anges exakt (ingen avrundning) samt styrkas av minst ett vittne. Vågtyp och fabrikat skall
anges i rekordfiskanmälan.

Mätning
4) Mätning av fisk skall ske enligt skiss och mätningen skall styrkas
av minst ett vid mätningen närvarande vittne. Fiskens längd bör
anges i anmälan. Önskvärt om också omkrets anges.
5) För att godkännas som officiellt Sportfiskekortetrekord
skall fisk kunna dokumenteras med tydligt foto tillsammans
med referensföremål, t.ex. måttband, tändsticksask eller dylikt.
Fisken skall vid fotografering vara stilla och helst liggande för
att fullgod dokumentation skall bli möjlig. Vägning skall ske på
av Statens Provningsanstalt eller annan kontrollmyndighet
kontrollerad våg. Även fiskar vägda på stadigt upphängd
handvåg av god kvalitet kan godkännas. Minst 1 vittne till
fångst och vägning/mätning ska finnas. Det är viktigt att
vittnena är personer med gott omdöme och gott renommé,
samt med goda kunskaper inom sportfisket. Ett rekord belönas
med ett rekorddiplom samt ett specialpris.

