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Tillæg til vedtægter for Sønderjyllands Småbådsklub  
(herefter SJSK) 

 
 
Generelle bestemmelser  
 
1) Reglerne i dette tillæg skal IKKE godkendes på en generalforsamling, men kan løbende tilpasses ønsker fra 
medlemmer eller bestyrelsen, bestyrelsen er dog ansvarlig og kan til enhver tid afvise forslag til ændring. 
 
2) Deltagere af pointkonkurrencer og årskonkurrencen skal være medlem af SJSK. Ved andre konkurrence kan alle 
der betaler deltagergebyr deltage. 
 
3) Deltagere af klubture skal IKKE være medlemmer af SJSK, ønskes der dog indvejning til årskonkurrencen skal der 
være et medlem fra SJSK som vidne, derudover skal der være billedbevis af længde og vægt. 

 
4) Konkurrencer: SJSK har særskilte konkurrencer, for hvilke der gælder følgende:  
 
ÅRSKONKURRENCEN  
 
1) Konkurrencernes løbetid er årsperioden fra 16. nov. til 15. nov. (begge dage inkl.)  
Fangsttidspunkt skal naturligvis være udenfor fredningstiden, og der kan ikke indvejes havørred i fredningsperioden, 
som p.t. er 16. nov. til 15. jan.  
 
2) Mindstemål fastsættes med udgangspunkt i Saltvandsfiskeriloven, således at foreningen godt kan fastsætte 
konkurrencemål, som ligger højere end lovens bestemmelser. De til enhver tid konkret gældende mål fremgår i 
vedtægterne.  
 
3) Konditionstabel for havørred skal være overholdt – se fultons formel. 
 
4) Vægt lighed afgøres ved, at korteste fisk vinder.  
 
5) Følgende kategori bliver præmieret på ved årskonkurrencen: 

1. Største laks (mindstemål 75cm) 
2. Største havørred (mindstemål 42cm) 
3. Største Torsk / Sej (mindstemål 50cm) 
4. Største fladfisk (mindstemål 30cm) 

 
6) Årsafslutning og præmieoverrækkelse finder sted ved generalforsamlingen i januar.  
 
7) Der kan indvejes fisk som er fanget på klubture, pointture og åbne konkurrencer, ved indvejning til skal der være 
et medlem fra SJSK som vidne (dog ikke et medlem fra samme husstand), derudover skal der være billedbevis af 
længde og vægt. 
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POINT-KONKURRENCEN  
 
1) De enkelte ture planlægges af bestyrelsen, som samtidig fastsætter præmiestørrelser og startgebyrer som pt. er 
100,-. Der vil være en turleder, som står for det praktiske, og programmer bekendtgøres på Facebook.  
2) Deltagerbetingelser:  
 

a) Tilmelding gøres på Facebook eller pr. telefon til turlederen senest fredag aften kl.20:00. 
  
b) Deltagergebyret betales ved turens indvejning, og i tilfælde af telefonisk tilmeldelse ved nærmeste 
lejlighed, f.eks. næste gang man deltager. Der må ikke være skyldige turgebyrer pr. 31. oktober af 
hensyn til årsregnskabet. Tilmelding er bindende, hvis man ikke har meldt fra igen senest fredag aften 
kl.20:00. 
 
c) Der skal som minimum være et medlem med i båden. Derefter må der medtages gæster i et 
passende omfang. Det er dog kun medlemmer, der kan være med i point-konkurrencen, og dermed 
være præmieberettigede ved årsafslutningen.  
 
d) Der må kun fiskes fra båden. Der må ikke fiskes fra kysten.  
 
e) Indvejningstidspunkt skal overholdes - ellers tildeles ingen point. Fisk kan medtages af anden 
person.  
 
f) Fisk skal ved indvejningen være i en pæn stand, de må ikke være frosne eller have været frosset 
ned. Torsk, sej, makrel og hornfisk skal ved indvejning være renset, dog må halsen ikke været skåret 
over og alle indvolde skal være fjernet.  
 
g) De personer, der står for indvejningen, er øverste myndighed under hele arrangementet. Deres 
afgørelser i tvivlssager er gældende og kan ikke ankes til anden instans.  
 

3) Præmierne på pointturene skal til enhver tid afspejle det indkomne deltagergebyr. 100 % af deltagergebyret vil 
blive fordelt ud som præmier. Der kan set på årsbasis således ikke uddeles præmier for en større sum end det 
samlede deltagergebyr. Såfremt der ved et arrangement ikke kan udbetales præmie til alle kategorier, overgår det 
eller de præmiebeløb til SJSK´s egen kasse. 
  

a) Følgende kategori bliver præmieret på vore pointture: 
5. Flest point 
6. Største Fedtfinne  
7. Største Torsk / Sej 
8. Største fladfisk 

 
b) Der kan i særtilfælde uddeles gavekort eller andre ekstra præmier. 

 
4) Point opnås ved indvejning af følgende arter: Laks/havørred/regnbueørred, torsk/sej, makrel, sild og fladfisk. 
Disse skal være fanget på sportslig vis fra båd, dvs. fangstredskabet skal være stang, hjul, line og agn. Point fordeles 
efter klubbens pointtabel. (samme som ved artskonkurrencen) 
 
4) Til årsafslutningen præmieres en pointmester, idet vinderen findes som dem, der sammenlagt har opnået flest 
point ved årets, pointture, åben trollingkonkurrencen og artskonkurrencen.  
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Åben Trolling - KONKURRENCEN  
 
Regler  
 

a) Fiskeri starter efter skippermøde lørdag. Der er skippermøde lørdag morgen kl. 7:00. 
 

b) Båden skal være i fremdrift, med motoren i gear. 
 

c) De 6 største havørreder, de 3 største torsk, 3 største hornfisk og den største regnbueørred 
fanget på sportslig vis med stang fra båd vil blive præmieret.  
 

d) Mindstemål for laksefisk er 42 cm, 50 cm for torsk og 60cm for hornfisk. 
 

e) Fultons formel for laksefisk skal overholdes 
 

f) Laksefisk må ikke renses Torsk og hornfisk skal renses, halsen må ikke være skåret over 
 

g) Der må ikke indvejes frosne fisk 
 

h) Der må indvejes 1 fisk af hver slags pr. indvejning fra hver båd/team, det vil sige max en præmie pr. 
team/båd pr. kategori. 
 

i) Kvittering for betalt deltagergebyr/kort skal forevises ved indvejning, 
 

j) Præmieoverrækkelse og lodtrækning om eftermiddagen efter indvejning. 
 
Deltager gebyr er kr. 250,- for medlemmer og kr. 375,- for ikke medlemmer, prisen er pr. båd, uanset antal personer 
ombord. 

 
ARTS-KONKURRENCEN (kører over en hel weekend) 
 
Regler: 
 

a) Fiskeri starter efter skippermøde lørdag. Der er skippermøde lørdag morgen kl. 7:00. 
 

b) Alle fisk skal selv bide på, fejlkrogning kan ske, men fejlkrogede fisk gælder ikke med i konkurrencen. 
 

c) Der må vejes 1 fisk ind pr. team/båd af hver art pr. dag, teamets største over weekenden vil give point. 
 

d) Klubbens pointsystem for arts fiskeri følges. 
 

e) Ved tvivlsspørgsmål er det suverænt arrangørerne der afgør udfaldet. 
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f) Torsk, sej, makrel og hornfisk skal indvejes rengjort, alle andre fisk må ikke rengøres før indvejning. 
 
 
Der må fiskes efter følgende arter med nævnte mindstemål: 
 
Hornfisk 60cm 
Havørred 42cm, fultons formel gælder 
Issing 30cm 
Laks 75cm 
Makrel 30cm 
Pighvar 30cm 
Regnbueørred 42cm, fultons formel gælder 
Rødspætte 30 cm 
Sej 40cm 
Sild 20cm 
Skrubbe 30cm 
Slethvar 30cm 
Torsk 50cm 
 

PS: Fisk fanget på pointture, Trolling- og artskonkurrencen kan tilmeldes årskonkurrencen efter dennes regler. 

 

Under Grupper 

Trollinggruppen. 

Formål: 

Formålet med gruppen er, at samle trollingfiskerne i Sønderjyllands Småbådsklub, for at dele erfaringer 

nye som gamle, at kunne mødes et par ekstra gange, hvor trollingfiskeriet er det det hele drejer sig om, 

tage på klubture efter Østersøens blanke sølv.  

Alt i alt et fællesskab hvor hygge og trolling er i højsædet og nye bekendtskaber dannes.  

 

Der skal gøres opmærksom på at det IKKE er meningen at lave en klub i klubben, alle medlemmer af SJSK er 

velkomne i Trollinggruppen, dette gælder alle arrangementer og ture der laves i klubregi. 

 


