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Regler för tävlande:  
 Vadning: är normalt inte tillåtet. Plattformar, metestationer och liknande ska placeras så att minst 

ett ben inte är i vattnet. Arrangören kan ange undantag vid behov.  
 Mäskning: Grundmäskning får påbörjas vid signal 10 minuter före start.  
 Keepnet: Keepnet är obligatoriskt och minimilängden på det är alltid minst 3,5 meter. Om 

arrangören anser att längre keepnet behövs ska detta anges i inbjudan. Ett keepnet måste vara 
minst 40 cm i diameter om det är runt eller 50 cm diagonalt om det är fyrkantigt. Maskorna i 
keepnet får ej vara större än 10x10 mm  

 Lodning: All lodning innan start måste ske med sänke och inte med feeder, men efter startsignal får 
sänke ej användas utan bara feeder.  

 Feedrar och tackling:  
o Största storlek på feeder som får användas är 7 cm lång och 5 cm i diameter. Minsta 

feederstorlek som är tillåten är 1,5 cm lång och 1,5 cm i diameter. Feedern måste väga minst 
15 gram.  

o För att skydda fisken så måste feedern kunna löpa fritt på huvudlinan så att fisken inte 
riskerar att släpa på en feeder om linan skulle gå av. På huvudlinan, mellan feeder och rulle 
får det inte finnas några som helst stopp, sänken, knutar, lekande eller likande. 

o Minsta längd från feedern till kroken är 50 cm. Detta mäts med tacklet fritt hängande, från 
lägsta punkten på feedern till kroken. 

o Mäsk får inte vara på utsidan av feedern när man kastar ut, detta utesluter alltså 
methodfeeders och liknande.  

o Endast en (1) enkelkrok får finnas på tacklet och krokstorleken är maximerad till storlek 10 
(eller avståndet mellan krokspets och krokskaft får max vara 7 mm).  

o Om chocklina används så måste den vara minst 7 meter lång.  
 

 Fisket:  
o En fångad fisk räknas även om den oavsiktligt krokats utanför munnen. Medvetet ryckfiske 

är inte tillåtet.  
o Man får packa upp hur många spön man vill men bara ett spö får användas åt gången. På 

reservspöna måste feedrarna vara tomma.  
o Feedern måste kastas ut m.h.a. spöet. Vid utkast måste bygeln (eller motsvarande) på rullen 

vara öppen och spolen får inte blockeras t.ex. med ett finger för att förhindra att lina alls 
lämnar spolen.  

o När man fångat en fisk så får man inte kasta ut igen förrän den fångade fisken släppts ner i 
keepnetet.  

o Tävlande får inte lämna peggen med spöet ”fiskande”.  
o Om en fisk som krokats trasslar ihop sig med grannens lina så får den räknas om trasslet 

släppt innan fisken håvats.  
o Fisk som krokats innan slutsignalen får räknas om skälig tid använts för drillning. Den 

tävlande som har krokat en fisk innan slutsignal men inte lyckats landa denna omedelbart 
efter slutsignalen ska omedelbart tillkalla funktionär eller annan tävlande som vittne till att 
fisken är krokad innan slutsignalen. Samt att drillningen och därmed fisket avslutas på skälig 
tid. (Undantag från FIPSed regler!) 
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 Utrustning: 

o Ekolod och drönare är förbjudna att använda för deltagare under tävling. Det är även 
förbjudet att mäta avståndet man fiskar på med räknare på rullen eller på linan.  

o Endast rullspön får användas. Maximal längd är 4,5 meter (eller 15 fot). 
o Särskilt spö med enda avsikt att användas till mäskning med feeder får användas. Om det 

inte finns någon krok tacklad på det gäller inte regel för med tafslängd. (Förtydligande av 
FIPSed regler) 

 
 Beten, mäsk och begränsningar:  

o Begränsning av mängden mäsk och bete följer de som gällde på det nations VM i feederfiske 
vars inbjudan har publicerats senast innan start av berörd tävling.  
Gällande från nu enligt inbjudan till 2022 års feeder VM för nationer: 

 15 liter mäsk, inkluderande jord, grus, leem, lera och liknande samt majs, hampa och 
andra vegetariska produkter som är tillåtna. (Visst förtydligande från FIPSed regler) 

 2,5 liter beten varav maximalt 7,5dl jokers, maximalt 0,5 liter mask och 1dl 
bloodworm. Som beten räknas allt animaliskt som är tillåtet. (Vissa skillnader från 
FIPSed inbjudan – färgade maggot är tillåtet t.ex.) 
 

o Arrangören avgör om kontroll av samtliga deltagare eller stickprov ska göras (Undantag från 
FIPSed regler). Information om det bör arrangören meddela om innan tävlingens början. 

o Artificiellt bete eller mäsk får ej användas som bete, inte heller levande eller död fisk. Bröd, 
deg, pellets eller boilies är ej godkänt som krokbete.  

 Invägning:  
o Fångad fisk skall förvaras i keepnet under tävlingen och vägas in ren från jord, sand, 

vattenväxter etc.  
o Alla fisk fiskarter som är godkända av arrangören, som håller lagstadgat eller fiskevattnets 

minimimått och inte innefattas av lokala fredningar eller är rödlistade får vägas in.  
o Då min- eller maxgränser finns för någon art som är tillåten så ska dessa förvaras i keepnetet 

under tävling. Den tävlande ska informera funktionären om att det finnes fisk av den arten i 
keepnetet innan vägning. Fisken ska mätas av funktionär innan invägning, fisk av ej godkänd 
längd återutsätts direkt utan vägning, godkänd längd väges in med övrig fångst. Arrangören 
ska avgöra om sådan hantering ska göras och informera om det innan tävlingens start. (Visst 
förtydligande av FIPSed regler) 

o Invägning ska ske med minst 2 personer, en som sköter vågen och en som sköter 
protokollet.  

o Följande paragraf gäller om arrangören anger detta innan tävlingens start: 
 Samma våg måste användas på hela sektionen. Efter vägning skall fisken förvaras i 

keepnetet i vattnet direkt igen tills hela sektionen är invägd och klartecken getts att 
släppa ut fisken.  

o Följande paragraf gäller om arrangören anger detta innan tävlingens start: 
 Om man fångat fisk som inte gör utslag på vågen så ska fiskarna räknas och om 

likaläge uppstår ska sektionsplacering ske efter antalet fångade fiskar.  
 Poängberäkning:  

o Segraren på varje sektion erhåller platssiffra 1, tvåan platssiffra 2 o.s.v. 
o Skulle två tävlande på sektionen ha samma vikt så delar de på poängen. Ex: Ettan och tvåan 

får då 1,5 poäng vardera, trean får platssiffra 3 o.s.v.  
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o Diskvalificerad deltagare eller deltagare utan fångst får en platssiffra som är lika med antalet 

startande på hans sektion plus ett (1). Tävlande som inte deltar på en deltävling får lika 
många poäng som antalet startande på den största sektionen plus ett (1).  

o Då flera deltagare i samma klass har samma totala platssiffra så avgör bästa sektionsresultat 
på någon av deltävlingarna. Är även den lika avgör näst bästa sektionsresultat o.s.v. Har två 
tävlande i samma klass lika hög total platssiffra och exakt lika sektionsplaceringar, är det den 
högsta sammanlagda vikten på de räknade deltävlingarna som avgör. 

 Eventuella protester ska vara inlämnade till tävlingsjuryn inom en timme efter tävlingens slutsignal. 
 Påföljder av regelbrott avgörs av arrangören, men som utgångspunkt används FIPSed regler där det 

är tillämpbart. 
 Nedskräpning är förbjuden. Ta med skräp till avsedd plats eller hem. 
 Tävlingssträckan är normalt INTE avlyst från träning innan tävlingen, arrangören har dock rätt att 

avlysa om det finns behov. Detta ska då framgå för deltagarna i god tid innan och annan lämplig 
tränings sträcka bör utses. De tävlande ska ha möjlighet att fram till tävlingsdagen kunna träna på så 
liknande tävlingssträckans förhållande som möjligt. (Förändring av FIPSed regler) 

 Endast en klass för alla tävlande gäller såvida inte arrangören har angett något annat i god tid innan 
tävlingens start. (Förändring från FIPSed regler) 
 

 

 


