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Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser 

 

SÄRSKILDA REGLER FÖR TROLLINGFISKE 

 

Trollingfiske är släpfiske från båt med sportfiskeredskap. 

 

Säkerhetsbestämmelser 

Samtliga tävlande skall oavbrutet bära flytväst, flytjacka eller flytoverall på avsett sätt från det 

båten lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn.  

 

Båten ska vara utrustad med magnetisk kompass, nödbloss eller nödraket, mobiltelefon och en 

fungerande VHF-radio som besättning kan sköta.  

 

Utomstående får inte följa med ombord på någon tävlingsbåt, om inte tävlingsledningen har 

godkänt detta. Gällande sjöregler ska alltid följas. Landstigning eller bordning av annan båt under 

tävling är förbjudet förutom i nödfall. Vid nödfall skall alltid kontakt med tävlingsledningen ske 

snarast.  

Planerboards skall vara försedd med flaggor som tydligt markera positionen, spöparavaner får 

användas utan flaggor men skall hållas under uppsikt och respektera gängse sjöregler. 

 

Skepparmöte ska hållas varje tävlingsdag och varje team ska närvara med minst en person. 

 

SM-tävlingar 

SM är en öppen tävling som avgörs vid ett tillfälle över en eller flera dagar. SM kan också 

avgöras i form av en serie deltävlingar. Varje team får bestå av minst två max fyra deltagare. För 

deltagande gäller de generella reglerna som finns för SM-tävlingar. För SM-serie måste minst en 

(1) av deltagarna i respektive team delta i de deltävlingar som teamet ställer upp i. De tre mest 

poänggivande deltävlingarna räknas, vid lika slutpoäng räknas totalvikt för tre deltävlingar. SM-

deltävlingar avgörs på samma sätt som respektive deltävling. (Alltså en dag, två dagar, tre dagar, 

en av två dagar eller två av tre dagar.) 
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Poängberäkning 

1:a - 35 poäng 
2 - 31  
3 - 28  
4 - 25  
5 - 23  
6 - 22  
7 - 21  
8 – 20 
 
Osv. fallande skala ner till 5 
Alla deltagare får lägst 5 poäng.   
 

Förberedelser, start och tävling 

Start/id-bricka utlämnas på angiven tid innan varje tävlingsdag.  

 

Båtarna får efter startsignal lämna hamnen och ska vara tillbaka i hamnen samt ha lämnat in 

startbrickan till sekretariatet innan den angivna sluttiden om inte annat anges i tävlingsinbjudan. 

 

Tävlingsjuryn avgör om tävlingstiden eller tävlingen p g a vädret eller andra omständigheter 

behöver flyttas fram, reduceras eller ställas in. 

Fyra timmars fiske räknas som hel tävlingsdag och som fullständig tävling.  

 

Radiokommunikation får ske mellan deltagande team.  

 

Tävlingsområde 

De tävlande ska få tillgång till ett sjökort där tävlingsområdet är markerat liksom 

fredningsområden med angivna koordinater. Den tävlande är skyldig att förvissa sig om var 

fredningsområden och andra förbudszoner finns.  

 

Fiskemetoder - Redskap och beten 

Fiske ska bedrivas med spö, rulle och lina. Endast så kallad trolling är godkänd metod. 

Det är tillåtet att använda totalt 10 beten samtidigt. Lockblänk räknas inte som bete. Arrangören 

eller den gällande fiskeriförordningen kan begränsa antalet spö/beten som får användas. Yt- och 

djupparavaner är tillåtna. 

 

Endast artificiella beten är tillåtna med undantag för död fisk som får användas då båten körs 

framåt. Agnet måste ha varit djupfryst i minst ett dygn.  

 

Avlivning av fisk 

För Östersjön, Vänern och Vätten är lägsta tillåtna minimimått för lax och öring 62 cm. I övrigt 

gäller fiskeriförordningen eller av arrangören bestämda minimimått.  
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All fisk som ska behållas för invägning ska avlivas omedelbart. Fisk under gällande minimimått 

skall återutsättas omgående. Fisk som inte räknas i tävlingen ska avlivas eller återutsättas 

omedelbart.  

 

Invägning 

All fisk ska lämnas till invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid. All fisk ska vägas, 

mätas och registreras vid invägning. En av teamets medlemmar ska kvittera vikterna på 

startkorten efter invägningen. Vid mätning gäller mått med EJ ihop-vikt stjärtfena. 

 

Resultat 

Fiskarter som räknas är lax och öring samt andra arter som arrangören beslutat ska ingå i 

tävlingen. Poängberäkningen är 20 poäng/fisk och 10 poäng/kilo.  

Varje team får avliva och väga in maximalt sex fiskar per dag. 

I SM-serie så räknas bara lax och öring vid tävlingar i Vänern, vid tävlingen Laxcup Vättern 

räknas endast lax och vid tävlingen Storsjötrollingen räknas öring, kanadarödning samt 

eventuella rödinghybrider. 

 

Övrigt 

Eventuellt haveri skall omedelbart meddelas till tävlingsledningen. 

Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats får teamet själva svara för alla 

sjöräddningskostnader. 

 

 


