
ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR MORMYSKA 

 

1. Det valda fiskevattnet skall i möjligaste mån erbjuda likvärdigt fiske i hela 

tävlingsområdet för samtliga deltagare. 

 

2. Isens bärighet skall kontrolleras inför varje tävling och eventuella svaga punkter inom 

tävlingsområdet skall märkas ut. Isdubbar skall alltid medföras och bäras synliga runt 

halsen. Borrskyddet skall vara påsatt vid in och utgång. Har man elborr så skall 

batteriet vara avtaget vid in och utgång. 

 

3.  

a) Under tävlingen får endast ett spö med en mormyska användas på en och samma 

gång. Mormyskakroppens maximala diameter får inte överstiga 15 mm. Det är 

inte tillåtet att ha andra attiraljer på linan eller mormyskans enkelkrok, exempelvis 

blytyngder, fjädrar eller liknande. 

 

b) Arrangören bör förse varje fiskare med Påse/påsar, två flaggor/pinnar som är 

numrerade med samma nummer som fiskarens nummer på deltagarlistan. 

Flaggorna/pinnarna bör vara minst 30 cm höga och väl synliga för både tävlande 

och eventuella domare. 

 

c) Beten och mäsk får EJ vara konstgjorda utan endast naturliga. 

 

d) Mäskning är tillåten, fri mängd om inget annat anges i inbjudan, för hand vid ytan 

eller med feeder/mäskklocka eller liknande. Feedern/mäskklockan får inte vara 

kvar i vattnet efter fullgjord mäskning. Överblivet mäsk får inte lämnas kvar på 

isen eller slängas i ett hål efter tävlingens slut. 

 

4.  

a) Tävlingsrutorna skall, om möjligt, erbjuda lika förhållanden för alla fiskande 

(botten topografi, djup, vattenlevande växter). Varje ruta bör ha en yta som ger 

varje enskild fiskare minst 400 m2 yta (ex. 10 fiskare = 4000 m2). 

 

5.  

a) Skryllkontroll bör genomföras före utgång till rutorna. 

 

b) Särskild gångtid före och efter tävlingen ska finnas. 

 

c) De tävlande skall vid ingång i rutan markera EN plats där de skall borra sitt första 

hål med en av sina flaggor/pinnar. Borrskydd skall sitta på borren till man valt sin 

första borrplats, därefter tas skyddet av och borren borras fast i isen med 

tillräckligt många varv så borren kan stå för sig själv. 

 

Motordrivna rullar är inte tillåtna. 

 

I tävlingsrutan får de fiskande borra så många hål de vill förutsatt att hålet är 

markerat med flagga/pinne; en fiskares egna hål får vara hur nära varandra som 

helst å andra sidan måste en motståndares hål vara minst 5 meter ifrån en annan 

fiskares (med flagga/pinne) markerade hål, mätt från hålkant till hålkant. 

 



d) De tävlande tillåts att fiska och röra sig fritt inom tävlingsrutan och borra så 

många hål de vill; dock, eftersom varje fiskare endast har två flaggor/pinnar får de 

endast fiska och mäska i dessa två markerade hål. Flaggorna/pinnarna får placeras 

på ett maximalt avstånd om 50 cm från hålet. 

 

De tävlande får lämna sin utrustning var de så önskar på isen förutsatt att de inte 

gör det för att dölja/täcka över ett omarkerat hål. Det är tillåtet för andra fiskare att 

markera och fiska i ett hål där annan fiskares utrustning står. Det är även tillåtet 

att flytta dennes utrustning om den uppenbart är i vägen för hålet man önskar fiska 

i. 

 

Det är förbjudet att fiska i ett omarkerat hål. Med ordet ”fiska” menas själva 

fiskandet såväl som mäskning och borrning. Under tävlingen skall borret 

ovillkorligen borras fast säkert i isen så det inte välter, med hela borrkronan under 

iskanten. 

 

e) Krokad fisk som är ovanför vattenytan vid signalen räknas som fångad, i övrigt 

måste krokad fisk som ännu inte kommit ut ur vattnet återutsättas. 

 

6. Under själva tävlingen får de tävlande inte erhålla hjälp från någon annan på något sätt 

(exempelvis få hjälp med huggkrok etc.) förutom medicinsk hjälp. Hjälp till juniorer 

skall dock ses med godvillighet. 

 

7. Den tävlande får byta ut sitt borr. 

 

8. De tävlande skall iaktta eventuella minimimått för fisk på tävlingsvattnet. All fisk 

mindre än minimimåttet skall återutsättas. Gädda räknas ej och skall omedelbart 

avlivas eller återutsättas.  Ingen fisk får lämnas kvar på isen. Fångad fisk får ej 

förvaras i vatten och skall presenteras ren utan snö och is. 

 

9. Fisk som krokas utanför munnen räknas. Det är förbjudet att medvetet felkroka fisk 

(ryckfiske). All fisk som skall vägas in skall undantagslöst avlivas så fort och så 

skonsamt som möjligt genom att bryta av fiskens nacke. 

 

10. De tävlande får ha hur många färdigriggade spön som helst, men får bara använda ett 

spö i taget. 

 

Under fisket måste spöt, eller linan ha kroppskontakt på något sätt, det räknas alltså 

om man står på spöt eller har det fastsatt på sin kropp med magnet, band eller 

liggandes i en ficka. 

 

11. Det är tillåtet för de tävlande att använda huggkrok. 

 

12. De tävlande får använda sig av tävlingsrutan som de själva önskar, man skall dock 

röra sig så tyst och diskret som möjligt. De tävlande får lämna rutan för uträttande av 

naturbehov, all utrustning skall då lämnas kvar i rutan. 

 

13. Före vägning bör fisken sållas, här kontrolleras även att all fisk är dödad genom att 

nacken brutits av. Vägning skall ske på nollställd våg på ett sådant sätt att den 

tävlande kan se vikten av sin fångst.  



 

14. Resultat 

a) Den tävlande med högst vikt i en deltävling får platssiffra 1, näst högst vikt får 

platssiffra 2 o.s.v. 

 

b) Om två tävlande har samma vikt får de en platssiffra som motsvarar medelvärdet 

av de två placeringarna de skulle haft (ex. 1: två tävlande hamnar lika på plats 5 

får (5+6)/2=5,5 platspoäng, ex. 2: tre tävlande hamnar lika på plats 9 får 

(9+10+11)/3=10 platspoäng). 

 

c) Totalt resultat beräknas genom att addera de eventuella deltävlingarnas platssiffror 

för respektive tävlande. Den tävlande med lägst totala platssiffra blir 1:a i 

tävlingen, den med näst lägst totala platssiffra blir 2:a o.s.v. 

 

d) I händelse att två eller flera tävlande har samma totala platspoäng efter två eller 

flera deltävlingar avgörs placering av högst totalvikt. Skulle även denna vara 

densamma gäller högsta enskilda vikt på någon av deltävlingarna. 


