
Regler Kajak 

Generellt: 

Det är alltid tillåtet att bryta mot reglerna om det gäller att rädda livet på en kollega i nöd! 

Korrekt och trevligt uppförande i kamratanda och att hålla sig till regelverket. 

Reglerna följer i grunden reglerna för grenen. 

 

Säkerhet: 

Flytväst eller flytoverall är alltid obligatoriskt. 

Torrdräkt är obligatorisk under perioden Okt-Apr och skall bäras under hela den tiden man vistas på 
vattnet. 

Numrerad mätbräda skall hämtas på morgonen och innehas under hela den tiden fiske pågår. När 
fisket är avslutat skall mätbrädan återlämnas som ett bevis på att du är åter. Vi kommer också 
påbörja sökning av den person vars som inte är återlämnad.  

Tävlande rekommenderas medföra en krokavbitare, om oturen skulle vara framme. 

Tävlande rekommenderas ha med en förstaförbandskudde eller liknande. 

 
Allmänt: 

Tävlingstid plus eventuella ut- och inpaddlingstider och sista tid för inlämning av 
mätbräda/fångstkort meddelas av tävlingsledaren. Mätbräda/fångstkort skall lämnas av den tävlande 
själv. För sen inlämning innebär diskvalifikation. 

Om minimimått tillämpas meddelas detta av tävlingsledaren. 

Vilka arter som räknas likaså. 

Tillåtna fiskemetoder också. 

Tävlingsledaren visar innan tävling hur fisk skall fotograferas mot mätbrädan 

 

Fotografering: 

All fisk måste fångas och landas från inuti kajaken 

All mätning måste ske på vattnet i kajaken. Hjälp från medtävlanden är tillåtet, dock måste 
fotograferingen ske med den tävlandes egen kamera. 

Hjälp från utomstående som inte är med i tävlingen, är inte tillåtet. 

Efter fotograferingen så är rekommendationen att fisken återutsättas på ett säkert sätt. 

Måttet ni får skall avrundas nedåt till nästkommande hel centimeter. D.v.s. 28,2 = 28 och 28,9 är 
också =28 cm. 

Nummer på mätbrädan måste vara helt synlig för att fisken skall räknas.  

 
Kommunikation: 



Användning av mobiltelefon är tillåtet om inte tävlingsledning meddelat annat innan start. 

 
Protester: 

Alla protester ska vara skriftliga och inkomma till tävlingsledningen till senast 30 minuter efter sista 
tid för inlämning av mätbräda/fångstkort. 

 
Fiskeförbud: 

Fiskeförbud på tävlingsområdet kan vara gällande. Något som arrangören informerar om i inbjudan, 
de tävlande är skyldiga att själva finna informationen och efterleva detta. 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra regler om så behövs.  

 


