Info om DM i størfiskeri 13., 14. og 15. september 2019.
-Så er vi klar til at afsløre programmet for dette års DM i størfiskeri. Vi fejrer 11 år med stør
og 9. DM i størfiskeri. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 15. august kl. 12.00 for
her starter tilmeldingen og der er kun plads til 20 teams! Der kan ikke forudbestilles
pladser og pladserne optages efter først til mølle princip.
-Ved de sidste 2 års DM blev der landet henholdsvis 1208kg og 1206kg fisk, så det syntes
at være det niveau at vi også i år skal sigte efter. Vi har igennem de sidste 8 år afprøvet
tiltag for at få en så spændende konkurrence som muligt. Ligeledes har vi en sø hvor
nogle pladser er betydeligt bedre end andre og det er umuligt at lave en konkurrence hvor
alle har samme forhold. Vi mener at en konkurrence ikke skal afgøres ved lodtrækningen.
Derfor prøve vi i år nogle nye tiltag.
•
•
•
•
•

Heat map
Reduceret antal stænger på gode pladser
Flytte fisk med foder og lukke dele af søen inden konkurrencen
Udelukke mindre gode pladser/wildcard område
Fangstgaranti

Heat map: Efter at have logget alle fangster ved store konkurrencer (DM og Stør Cup) i
FangstLog, så har vi nu et stort sæt data over hvor fiskene er blevet fanget under
konkurrencerne. Disse data er så overført til et ”heat map” således at man kan se hvor
søens bedste fiskepladser findes.
Reduceret antal stænger på gode pladser: Alle vil gerne sidde på en god plads, men alle
teams kan ikke sidde på de bedste pladser! Men vi kan give de øvrige pladser bedre
muligheder. Derfor afholdes dette års DM med differentieret antal stænger alt efter heat
map og vurdering af hvor god den pågældende plads er. Det betyder at vælger man at
sidde på en af søens bedste pladser, så mister teamet 1-2 stænger og fisker derfor med
reduceret antal stænger i forhold til der øvrige teams. (Kortet over pladserne angiver hvor
mange stænger teamet må fiske med på den pågældende plads).
Flytte fisk med foder og lukke dele af søen inden konkurrencen: Blok 8-10 holdes lukket et
døgn forud for konkurrencen. Der fodres let på de øvrige blokke for at lokke fiskene væk
fra dette hot spot i søen.
Udelukke mindre gode pladser/wildcard område: De områder i søen, som Heat mapét
viser er dårligst, bliver taget ud af konkurrencen således at ingen kommer til at sidde her.
Men disse områder laves til Wild card-områder, som betyder at disse må fiskes af alle når
som helst under konkurrencen. (Kortet over pladserne angiver hvilke områder som er Wild
card-områder).
Fangstgaranti: Med ovenstående tiltag er vi sikre på at alle teams fanger fisk. Så sikre at vi
i år giver fangst garanti. Garantien betyder at hvis et team ikke fanger fisk i løbet af

konkurrencen, så udsteder vi en ny fisketur på 40 timer for 2 personer med 4 stænger og
valgfri dato.
-Vi håber at de nye tiltag giver en rigtig spændende og hyggelig konkurrence.

Program for DM i størfiskeri 2019 13. - 15. september
Fredag den 13/9:
Kl. 17.00: Velkomst, gennemgang af regler og lodtrækning om pladser.
Kl. 18.00: Fiskeri starter.
Lørdag den 14/9:
Kl. 17.30 – 18.30: Pause og fællesspisning i Grill-hytten. Halvvejs resultat. Blue Rock er
vært.
Søndag den 15/9:
Kl. 11.00: Konkurrencen slutter.
Kl. 11.30: Præmieoverrækkelse

Praktisk information om DM i størfiskeri 2019
Tilmelding: Der kan først tilmeldes fra 15. august kl.12.00. Der tilmeldes ved at sende
mail (til kontakt@bluerock.dk) med teamnavn + navn på de to deltagere. Man er tilmeldt i
den rækkefælge som ens mail ligger i Blue Rocks mailbakke. Vi lægger listen op med
tilmeldte teams hurtigst muligt den 15. august.
Pris og Betaling: Pris per deltager er 1100kr (2200kr per team). Sidste rettidige
betaling er 30. august kl. 12.00. Herefter mistes retten til deltagelse og pladsen tilbydes
et andet team! Der kan betales kontant, mobilepay til tlf. 32868 eller kontooverførsel til
3224 3224346077.
Venteliste: Der tages 3 teams på venteliste, så skulle der komme afbud, så er der
mulighed for at komme teams som ikke nåede med i første runde alligevel kan deltage.
Træningspriser: For teams, som har fået plads til DM, så tilbydes der trænings-fiskeri til
halv pris af søens almindelige priser indtil 3 dage før DM
Blue Rock shop: Pellets, agnfisk (skaller), forfangs materiale, slagline, brænde og meget
andet, sælges under DM, men for at spare tid, så er der i år mulighed for at forudbestille,
hvad man skal bruge. Blot send en mail til os, så står det klar når I kommer til DM.

Regler for DM størfiskeri 2019
DM organiseres af Team Blue Rock, som er øverste myndighed i forhold til afvikling af konkurrencen.
Der fiskes i år efter største fisk indenfor søens 6 største størarter, samt hybriden Viluga. Der er derfor 7
lige store præmier pålydende 2000kr i gavekort. Konkurrencens største fisk uanset art vinder der
udover vandrepokal med gratis deltagelse til næste DM. Samme team kan godt vinde flere præmier. Vi
prøver dette koncept i år, da det vil øge spændingen i konkurrencen og der vil hele tiden være nye
muligheder, hvor fiskerne tidligere år har mistet modet når en stor fisk er landet tidligt i konkurrencen.
1. Der fiskes efter Blue Rocks almindelige regler for fiskeri (se hjemmesiden), dog med
nedenstående forbehold.
2. Hvert team består af to deltagere, som hver fisker med det antal stænger som pladsen tillader
(Se kort).
3. Der må medbringes en ekstra medestang til fangst af agnfisk. Fanges der stør på denne stang
tæller denne ikke med i konkurrencen.
4. Fisk eller dele heraf fra andre ferske vande på ikke benyttes, som agn. Kun udleverede agnfisk
eller agnfisk fra Blue Rock må benyttes.
5. Fisk, rognprodukter havvand/saltvand må kun benyttes såfremt de er varmebehandlet ved
kogning. Havfisk på dåse (tun, makrel etc.) og olier af fede fisk er tilladt.
6. Forfodring: Der må ikke forfodres, smides foder ud sammen med krog/agn via pva-poser,
stick mix, feeders etc.
7. Fiskeri fra båd eller brug af bait boat er ikke tilladt.
8. Ved stor fisk er det tilladt, at lande fisken uden for ens plads og nabo-team har om nødvendigt
pligt til at trække deres liner ind indtil fisken er på land.
9. Præmiegivende fangster skal straks rapporteres til kontrollør. Stør skal opbevares i vandet indtil
kontrolløren ankommer (i fangstnet, keepnet eller på afkrogningsmåtte med hoved/gæller under
vand). .
10. Alle landede stør, stor som lille, logges i FangstLog.dk (specielt konkurrence modul og kode
hertil udleveres ved start)
11. Fisken skal være kroget i mund/læber for at tælle som fangst.
12. Fisk kroget umiddelbart før konkurrencens afslutning, må landes og tæller med.
13. Følgende størarter tæller med i konkurrencen: Hvid stør, Beluga, Viluga, Russisk, Sibirisk,
Vestatlantisk og Adriaterhavs stør. De øvrige størarter og hybrider af stør tæller ikke med i
konkurrencen
14. Alle fisk skal landes med fangstnet, med slynge eller på glat underlag/afkrogningsmåtte. Efter
vejning, mål og billede genudsættes fiskene nænsomt og hurtigt. Er fisken største fisk fanget
inden for sin art, skal den vejes under opsyn af kontrollør.
15. Vinderen af konkurrencen er den deltager, der fanger den tungeste stør uanset art. Ved lige
vægte vil fiskens kondition afgøre vinderen.
16. Fanges, samme fisk (afgjort af chip), så tæller kun første fangst i den individuel konkurrence
17. Mellem kl. 17.30 – 18.30 lørdag indstilles fiskeriet og der er fællesspisning, som Blue Rock er
vært ved.
18. Musik, spilles så lavt at det ikke kan høres af nabohold. Bidmelder sættes på så lav lydstyrke, at
de ikke generer nabohold.
19. Ved evt. brud af reglerne meldes dette senest 30 minutter efter hændelsen til officials.

Heat map af 385 fangster fra tidligere DM og Stør Cup

NB: Nogle logninger ligger inde på land. Det skyldes at nogle logninger har fundet telefonens aktuelle
placering da fisken blev logget.

Startpakker og agnfisk:
Startpakkerne kommer bl.a. til at indeholde både ”Sørens pellets” og 5 skaller per team. Herefter kan
man købe skaller og måske også ørred efter behov.

Tlf. nr. til Søren: 29 91 81 91 til Claus: 71 70 90 21
Knæk & Bræk!
Team Blue Rock
Sponsorer:

