MAKRELFESTIVAL
Konkurrenceregler for DM i Makrelfiskeri 2022
Ved DM i Makrelfiskeri (19.-21.august 2022) gælder en række regler, som man bedes sætte sig ind i, inden
konkurrencen påbegyndes.
Du kan tilmelde dig DM i Makrelfiskeri frem til fredag, den 12. august kl. 18.00, hvorefter det ikke er muligt
at tilmelde sig.
Det maksimale antal deltagere er 300, og der lukkes for tilmelding når dette tal er nået.
Danmarksmester/præmier
• Danmarksmester 2022 i Makrelfiskeri, er den deltager som har fanget den største makrel under
konkurrencen. Vinderen modtager præmie og bevis for DM 2022. Vinderen af DM 2022 kan ikke
samtidig modtage præmie for Individuel Senior eller Individuel Junior, men kan modtage præmie
som teamdeltager.
• Individuel deltager Senior Kyst – Der uddeles 1., 2. og 3. præmie
• Individuel deltager Junior Kyst (3 t.o.m. 15 år – Der uddeles 1., 2. og 3. præmie
• Individuel deltager Senior Kutter – Der uddeles 1., 2. og 3. præmie
• Individuel deltager Junior Kutter (3 t.o.m. 15 år – Der uddeles 1., 2. og 3. præmie
• Team (2-4 deltagere pr. team) – Der uddeles 1., 2. og 3. præmie.
• Team Individuel Senior – Der uddeles 1., 2. og 3. præmie
• Team Individuel Junior (t.o.m. 15 år) – Der uddeles 1., 2. og 3. præmie
Efter præmieuddelingen, foretages der lodtrækning blandt alle deltagere om en 1., 2. og 3. præmie.
For at modtage præmie, skal man være til stede ved præmieoverrækkelsen, medmindre der er truffet anden
konkret aftale med dommerpanelet.
Frit fiskeri med forbehold
For at kunne deltage i Makrelfestival og DM i makrelfiskeri, skal man have et gyldigt deltagerbevis, samt
gyldigt Fisketegn. Deltagerbevis bliver tilsendt elektronisk straks efter at tilmelding og betaling er foretaget
via hjemmesiden www.makrelfestival.dk. Det statslige Fisketegn kan bestilles og betales via hjemmesiden
www.fisketegn.dk.
Som udgangspunkt må der fiskes frit, det vil sige, at det står én frit for at vælge fiskemetode – uanset om
man foretrækker levende agn, kunstig agn, spinnefiskeri, dørgefiskeri eller fluefiskeri. Ønsker man at
forfodre, for at tillokke eller fastholde makrellerne, er dette også tilladt.
Det er tilladt at fiske fra kutter, småbåd, jolle, kajak, kyst og mole. Husk at evt. regler mht. ophold på moler
skal overholdes.
Alle tilmeldte makreller skal være fanget på stang og hjul. Desuden skal indvejede og tilmeldte fisk være
fanget af vedkommende person, som indvejer fisken. Her er det tilladt at få hjælp til landingen, men
assistance under selve fighten er ikke tilladt. Der må maksimalt fiskes med 2 stænger pr. person.
Det er strengt forbudt at rykfiske, og åbenlyst rykfiskeri resulterer i diskvalificering. Desuden tæller
fejlkrogede fisk heller ikke med i konkurrencen. Fejlkrogede fisk defineres i denne sammenhæng som fisk,
der er kroget på fiskens yderside, bag gællerne.
Særligt for fiskeri fra båd (Ikke fiskeri fra ”Marianne-F” og andre kuttere)
Udgangshavn for både, og indvejningssted er Odden Havn (Havnebyen). Andre havne må således ikke
benyttes som udgangshavn i forbindelse med de enkelte konkurrencedage.
Bådsfiskere skal ved ankomst til Odden Havn “checke ind” i Informations- Indvejningsteltet, hvor der vil blive
udleveret information om konkurrencen.
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I forbindelse med ”check ind”, vil bådteams blive registreret med navn/mobilnummer/kaldenavn VHF, og få
udleveret nummerbrik, som skal ophænges på nummertavlen v. INFO teltet eller i auktionshallen, når båden
er i havn. Registreringen via nummerbrik sker af sikkerhedshensyn. Altså: Båd i havn = Brik på tavle / Båd
ikke i havn = Ingen brik på tavle. Manglende overholdelse af forannævnte medfører diskvalifikation. Der
tages billede af briktavlen på indtjekningstidspunkterne.
Udsejlingen kan påbegyndes lørdag og søndag morgen straks efter ”skippermøde”, som afholdes begge dage
kl. 04.45. Inden udsejling fra Odden Havn, må der ikke forefindes u-rensede makreller om bord på båden.
Dommere kan udtage op til 5 både til kontrol inden udsejling. Såfremt man sejler ud inden en evt. kontrol,
vil det medføre diskvalifikation.
Så snart man når sin fiskeplads, kan fiskeriet påbegyndes. Lørdag skal båden være tilbage i havn senest kl.
18:00. Søndag skal båden være i havn senest kl.13.00.
Skippermøde afholdes lørdag og søndag kl. 04.45 i Auktionshallen. Her vil der blive givet informationer i
forhold til konkurrencen generelt, og de praktiske detaljer omkring sejlads, færdsel på og i havnen, vejrudsigt
mv.
I forhold til sejlads generelt, skal det pointeres, at man skal have lovformeligt tilladelse/bevis til at sejle med
det fartøj der fiskes fra. Har man for eksempel tænkt sig at stævne ud i en speedbåd, så skal man have
behørigt speedbådskørekort. Ligeledes gøres der opmærksom på ansvarsforsikring i forhold til gældende
regler.
På fartøjet skal der forefindes det krævede antal redningsvest jf. gældende regler herom.
Indvejning af makreller
Det er kun tilladt at indveje fisk, som man selv har fanget. Fiskene skal indleveres u-rensede til indvejning, og
de må ikke have været nedfrosset inden indvejningen.
Fiskene skal være aflivet og drænet inden indvejning. Ved indvejning kan det forlanges, at fisken åbnes for
kontrol.
Selve indvejningen vil repræsentanter for Odsherred Sportsfisker Forening stå for. Der vil være opstillet et
telt på havnen, som er dedikeret til dette formål.
Der vil være åben for indvejning lørdag Fra kl. 14:30 og søndag fra kl. 11:30.
Lørdag: Skal man indveje fisk, skal man have stillet sig i kø til indvejning senest kl.18:30, hvorefter der
”lukkes” for opstilling i køen.
Søndag: Skal man indveje fisk, skal man have stillet sig i kø til indvejning senest kl.13:30, hvorefter der
”lukkes” for opstilling i køen.
Individuelle deltagere kan indveje 1 makrel på hver af konkurrencens fiskedage (lørdag og søndag), og det er
vægten af denne/disse, som anføres i konkurrenceregnskabet. Ved vægt lighed (målt fra snude til halespids),
er det den korteste makrel der placeres højest.
Deltagere i individuelle konkurrencer, kan ved indvejning lørdag aflevere 1 makrel til indvejning, og ved
indvejning søndag aflevere 1 makrel til indvejning (altså i alt 2 makreller som er indvejet). I området omkring
indvejningsteltet vil være opstillet vægt, som kan anvendes til at deltageren kan udvælge den makrel man
ønsker indvejet, og dermed den makrel som deltager i konkurrencen. Denne vejning er kun vejledende, det
er indvejningsvægten der er gældende.
Deltager man i teamkategorien, kan teamet indveje op til 10 makreller pr. dag (lørdag og søndag), og det er
den samlede vægt af teamets 10 største fisk, der tæller i det endelige resultat. En makrel fanget af en
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teamdeltager, kan deltage i Team Individuel Senior eller Team Individuel Junior, efter de ovenfor nævnte
regler for individuelle deltagere. En teamdeltager deltager således ikke i de andre individuelle konkurrencer.
Teams der deltager i team konkurrence, kan ved indvejning lørdag aflevere op til 10 makreller til indvejning,
og ved indvejning søndag aflevere op til 10 makreller til indvejning (altså i alt 20 makreller som er indvejet). I
området omkring indvejningsteltet vil være opstillet vægt, som kan anvendes til at deltageren kan udvælge
de makreller man ønsker indvejet, og dermed de makreller som deltager i konkurrencen. Denne vejning er
kun vejledende, det er indvejningsvægten der er gældende.
I indvejningsteltet opdateres der løbende om de mindste præmiegivende makreller, således det kun er
nødvendigt at indveje fisk, som er potentielle præmiegivende.
Overtrædelse af dette regelsæt
Overtrædelse af en eller flere af de gældende regler kan medføre diskvalifikation. Dommerpanelets
afgørelse er endelig, og kan ikke omstødes.
Eventuelle protester i forhold til afviklingen af konkurrencen, eller i forhold til medfiskeres adfærd og
aktiviteter, skal indleveres skriftligt til en repræsentant fra dommerpanelet, senest i forbindelse med
indvejningens afslutning på dagen. En repræsentant fra dommerpanelet vil være til stede ved indvejning.
Dommerpanelet består af 3 dommere udpeget af Odsherred Sportsfisker Forening. Dommerpanelets
afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Aflysning/bestillinger
• I tilfælde af aflysning, og denne ikke ensidigt kan tillægges arrangøren af Makrelfestival/DM i
Makrelfiskeri, tilbagebetales deltagergebyret ikke.
• I tilfælde af arrangementets aflysning før d. 12. august 2022, tilbagebetales bestilt forplejning til
betaleren.
• I tilfælde af, at det ikke er muligt at udføre fiskeri på dage i perioden d. 20. august 2022 til og med d.
21. august 2022, sker der ikke tilbagebetaling for bestilt forplejning.
• Ved afbud fra deltagers side, sker der ikke tilbagebetaling for bestilt forplejning og betalt
deltagergebyr.
Tager man hjem inden stævnet er slut, bedes dette meddeles til ledelsen på tlf. (+45) 4276 9900.
Knæk og Bræk
Odsherreds Sportsfisker Forening (arrangør)
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