Senest redigeret 15/02/2017

Medereglerne 2.0
Regler for aktiviteter under Danmarks Sportsfiskerforbunds Medesektion

Formål
Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) Medesektion, i daglig tale; Medesektionen, er et fælles forum for
klubber og enkeltpersoner, der er medlem af DSF og som har interesse for medefiskeri.
Medesektionens formål er at koordinere fælles aktiviteter og formidle kontakt fra medlemmerne til DSF
og omvendt.
Medesektionen beskæftiger sig udelukkende med konkurrence-medefiskeri i ferskvand.

Regelsæt
Reglerne for Medesektionen er inddelt i fire overordnede kategorier.

• Bestemmelser for Medesektionen (Medesektionen)
• Regler for konkurrencer i medefiskeri
• Særlige regler for Danmarksmesterskaberne i medefiskeri
• Bestemmelser for landshold (Udtagelse af landshold i medefiskeri)
N.B.
Landsholdet i 2017 fastsætter selv holdet og beslutter hvilket stævne de deltager i.
Bestemmelser for landshold suspenderes i 2017, til fordel for en forsøgsordning med
landsholdskaptajn.
Dette gælder dog kun for flådlandsholdet.

• Midlertidige bestemmelser for landshold 2017
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1. Bestemmelser for Medesektionen (Medesektionen)
1. Der afholdes minimum ét (1) årligt møde i Medesektionen. Dette møde bør afholdes første
søndag i november. (eller anden weekend i november.)
2. Medemødet er åbent for alle medlemmer af DSF.
3. Hver medlemsforening disponerer over én (1) stemme. Såfremt formanden for foreningen ikke
selv deltager på mødet kan denne overgives via fuldmagt.
4. Der skal være flertal for et forslag, for at det kan blive godkendt. Hvis der er det samme antal
stemmer for og imod et forslag, er det forkastet.
5. Medemødet skal bestræbes at afholdes et centralt sted.
6. Datoen for det kommende års medemøde, aftales ét år i forvejen.
(Afholdelse af medemøde skal varsles med minimum én måneds varsel for at være
beslutningsdygtig.)
Medemødet varsles på Medesektionens hjemmeside:
www.medesiden.dk og/eller DSFs hjemmeside www.sportsfiskeren.dk
7. Forslag til regelændringer skal være Medesektionen i hænde senest 14 dage før medemødets
afholdelse.
8. Dagsorden til medemøde udsendes af Medesektionen senest én (1) uge før medemødets
afholdelse.
9. På medemødet vælges en til fire (1-4) personer til at varetage Medesektionens opgaver.
1. En DSF koordinator, der varetager kontakten til DSF, opdatere medereglerne, laver budget og
holder styr på økonomien i Medesektionen (sektionen) samt ansøger om medaljer til junior
og senior DM.
2. En landsholdskoordinator, der holder styr på stillingen i landsholdsudtagelsen og modtager
penge fra landsholdspasset, holder de danske fiskere ajour med ændringer i de internationale
mederegler mv.
3. En stævnekoordinator, der indhenter og videre giver info om Danske og evt. udenlandske
stævner på medesiden mv.
4. En PR koordinator, der i samarbejde med redaktøren af Sportsfiskeren arbejder på at
synliggøre Medesektionen aktiviteter mv. i diverse medier.
10. Medemødet kan beslutte (vælge) at vælge mere end én (1) kontaktperson, såfremt de fremmødte
skønner dette nødvendigt.
11. På hvert medemøde skal regnskaber for tilskud fra DSF samt landsholdspas være tilgængeligt for
de fremmødte.
12. Aktiviteter skal overholde flg. regler:
1. Gældende dansk fiskerilovgivning
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2. Regler og love for Danmarks Sportsfiskerforbund
3. Medesektionens regler
4. Øvrige regler (f.ex lokale regler, FIPS-regler o.l)
5. I tvivlstilfælde eller ved modstridende regler, er det altid det førstnævnte regelsæt der tæller,
f.eks. går gældende dansk fiskerilovgivning altid forud for Medesektionens regler. Hvis man
vælger at benytte FIPS-reglerne til et arrangement, og der opstår tvivl om hvorvidt det er FIPS
eller Medesektionens regler der gælder, så er det Medesektionens regler der gælder.
13. Alle forslag til medemødet skal skrives på dansk.
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2. Regler for konkurrencer i medefiskeri
1. Det er frivilligt om Regler for konkurrencer i medefiskeri benyttes til konkurrencer udenfor DSFregi.
2. Fisketiden bør ligge mellem tre (3) og fem (5) timer for stævner med én (1) deltager pr.
standplads. Fisketiden for stævner med to (2) eller flere deltagere pr. standplads er fri. Fisketiden
for juniorer bør holdes til maksimalt fire (4) timer.
3. Hver standplads skal udgøre en strækning på mindst ti (10) meter. Arrangøren kan dog ved
forudgående orientering dispensere for denne regel. Ved afsættelse af standpladser i strømvand
ved DM bruges minebånd til at markere, hvorfra og hvortil standpladsen går, således at man ikke
er i tvivl.
4. En fisker må ikke forstyrre andre fiskere under konkurrencen.
5. Den agnede krog må ikke efterlades i vandet under fiskerens fravær.
6. Fiskeren skal sidde ud for skiltet. Man må fiske og fodre inden for linierne, som vinkelret på
bredden markerer grænserne for standpladsen. Arrangøren kan dog ved forudgående orientering
dispensere for denne regel.
7. Det er tilladt at stå i vandet eller sidde på sin platform i vandet, såfremt land kan nås med udstrakt
hånd uden ændring af fodstillingen. Arrangøren kan ved forudgående orientering dispensere for
denne regel.
8. En fisker må kun anvende én stang, én line og én krog på samme tid. Dog må andre stænger
være rigget til, såfremt de ikke er agnede.
9. Det er ikke tilladt, at fodre med polecup samtidig med, at der fiskes med anden stang.
10. Ingen agnet krog må befinde sig i vandet før start, og intet forfoder eller agn må udkastes før
startsignalet.
11. Arrangøren kan alt efter fiskevandets beskaffenhed sætte begrænsninger i brug af forfodring.
12. Overskydende foderrester må ikke smides i vandet efter slutsignalet, men skal hjembringes.
13. Alle former for naturlig agn må anvendes pånær agnfisk eller stykker heraf. Anvendelse af kunstig
agn er forbudt.
14. Fiskerne skal selv kroge, fighte og lande fiskene. Fiskerne må kun modtage mundtlig hjælp efter
at fiskeriet er startet.
15. Fangstnet må kun anvendes ved landing af krogede fisk.
16. Fiskerne skal under fiskeriet opbevare fangsten i et keepnet med en længde på min. tre (3) meter.
Umiddelbart efter indvejning skal alle fisk genudsættes.
17. Fiskerne skal ved slutsignalet straks ophøre med fiskeriet. Når slutsignalet lyder, skal fisk være i
fiskerens (fiskernes) hånd, fangstnet eller keepnet for at tælle med.
18. Det er arrangørernes ansvar, at indvejningen sker på en forsvarlig måde.
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19. Såfremt der ved indvejning skulle opstå uenigheder, tilkaldes stævneledelsen og dennes
aflæsning af vægten vil være gældende.
20. Fiskeren er ansvarlig for, at der efter stævnet er ryddet for affald på standpladsen.
21. Alle fiskearter tæller med i konkurrencen, dog ikke laksefisk, gedde, sandart, ål og skrubbe.
(gedder og sandart.)
Aborre tæller kun med, såfremt der ikke er lokale bestemmelser om mindstemål og fredninger.
Det er til en hver tid op til arrangøren, at indhente tilladelse til og oplyse om muligheden for at
fange aborre, selvom der skulle være lokale bestemmelser imod dette.
Gældende regler for mindstemål skal overholdes, fisk under mindstemål må ikke opbevares i
keepnet eller indvejes.
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3. Særlige regler for Danmarksmesterskaberne i
medefiskeri
1. Danmarksmesterskaberne (DM) i medefiskeri for foreningshold og individuelle afholdes hvert år
for henholdsvis seniorer og juniorer i DSF (Danmarks Sportsfiskerforbunds regi (D.S.F.)). DM
afholdes for seniorer i ulige år vest for Storebælt og i lige år øst for Storebælt.
Juniorernes DM afholdes modsat seniorernes.
Er det på tidspunktet for medemødets sidste frist for indlevering af forslag ikke indkommet nogle
ansøgninger om afholdelse af DM i den landsdel, der står for tur, så forlænges fristen for
ansøgning til og med selve medemødets afholdelse og ansøgninger der ikke forudsætter
afholdelse i den landsdel der står for tur, tages her under behandling til evt. godkendelse.
2. DM afholdes over to (2) sammenhængende dage med en fisketid på minimum fire (4) timer pr.
dag og maksimum fem (5) timer pr. dag.
3. Til DM kan hver forening stille med det antal juniorhold og seniorhold samt individuelle, de ønsker.
Det er muligt at lave mixhold, hvor flere foreninger/individuelle medlemmer af DSF. laver et hold.
4. Deltagerne skal være medlem af DSF og have fast bopæl i Danmark eller være danske
statsborgere.
5. Deltagerne og holdledere er forpligtet til at have kendskab til og overholde medereglerne (reglerne
for DM/medereglerne).
6. Et hold består af fire (4) fiskere, én (1) holdleder samt evt. reserver.
7. Man kan fisker ved Junior DM til og med det år man fylder 18 år.
8. Juniorer kan deltage til både senior og junior DM (senior-DM og junior-DM) samme år.
9. For at være konkurrenceberettiget ved DM skal konkurrencegebyr være indbetalt og oplysninger
om navn og medlemsnummer i DSF på deltagere og reserver, suppleret med fødselsdatoer for
deltagere i Junior-DM være fremsendt til stævneledelsen senest tre (3) uger før stævnets
afholdelse. Ændringer i holdet skal anmeldes senest ved indskrivningen på konkurrencestedet.
Kun anmeldte reserver må anvendes.
10. Det vindende seniorhold får retten til at deltage ved klub-VM under FIPS det næstfølgende år.
Såfremt det vindende hold vælger ikke at deltage, skal dette oplyses til Medesektionen senest 14
dage efter, at klubben har modtaget programmet for stævnet. Derefter går retten videre til det
næstbedst placerede hold i rækken, efter tur (de næste hold i placeringsrækken efter tur).
11. Fiskestrækningen, som udvælges til DM, skal godkendes af deltagerne på medemødet.
12. Fiskestrækningen, hvorpå DM afholdes skal være lukket for medefiskeri hele dagen før
konkurrencens start.
13. Arrangørerne kan i samråd med konkurrencesektionen ændre konkurrencestrækningen, såfremt
force majure gør strækningen uanvendelig som konkurrencevand.
Såfremt et alternativ vand ikke straks kan anvises, kan andendagens konkurrence aflyses, og
resultaterne fra førstedagens fiskeri vil da være gældende.
Arrangør beslutter hvis en konkurrence skal afbrydes pga. force majure, og skal gøre dette med et
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klart og tydeligt signal.
Fiskeriet stoppes så snart signal lyder.
Arrangør afventer herefter om fiskeri kan genoptages.
Såfremt fiskeri ikke kan genoptages, stoppes konkurrencen og den fangede vægt er gældende.
Såfremt fiskeriet kan genoptages, gives 2 signaler: 1. signal 5 minutter før fiskeriet genoptages,
og 2. signal når fiskeriet genoptages. Herefter afvikles konkurrencen som normalt.
14. Konkurrencesektionen forestår annonceringen af DM-stævnerne, som skal offentliggøres i
Sportsfiskerens April nummer samt på www.medesiden.dk
15. Lodtrækningen
1. Det er op til arrangørerne af DM´erne selv at vælge en lodtrækningsform der passer til DM
vandet.
2. Oplysninger om lodtrækningstidspunkt, sted mv. skal oplyses i programmet før DM´et.
16. Lodtrækningen skal påbegyndes senest to (2) timer før konkurrencens start og slutte mindst
halvanden (1 1⁄2) time før starttidspunktet. Deltagerne og deres grej må ikke rører vandet på
konkurrence strækningen før to (2) timer før fiskeriet begynder. Dog må foder gerne fugtes med
vand hentet udenfor konkurrencestrækningen.
17. Inden et hold trækker lod, skal de skriftligt meddele navnene på de enkelte fiskere.
18. Den fisker i hver sektion, som har fanget samlet største vægt får 1 point, nr. 2 får 2 points o.s.v.
19. Hvis to (2) eller flere fiskere har samme vægt deler de pointsene, f.eks. nr. 2 og 3 har samme
vægt d.v.s. 5 points/2 = 2,5 points til hver, nr. 4 får 4 points o.s.v.
20. Ved diskvalifikation, opgivelse af fiskeriet eller tomt net, får deltageren højeste point plus 1 point.
21. Alle holdets points lægges sammen, og holdet med færrest points har vundet. Ved pointlighed
vinder holdet med den bedste sektionsplacering. Hvis der herefter heller ingen afgørelse er
fundet, tæller samlet vægt.
22. Klager/protester skal indgives til stævneledelsen og Medesektionen senest fire (4) timer efter
slutsignalet på første dagen, på anden dagen er sidst frist for indgivelse af klager/protest i
forbindelse med indvejningen til vejeteamet, der straks skal underrette stævneledelsen og
Medesektionen.
23. Enhver deltager eller hold der har været i uoverensstemmelse med reglerne, kan diskvalificeres.

24. Medesektionen påbyder at den enkelte fisker, ved overtrædelse af medereglernes bestemmelser
omkring arter, fredninger og mindstemål (2.21), fratages den største fisk i keepnettet og tildeles en
personlig advarsel.
En personlig advarsel er gældende til og med næste års DM.
Ved modtagelsen af to personlige advarsler, udelukkes den enkelte fisker fra næste års DM.
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4. Bestemmelser for landshold (Udtagelse af
landshold i medefiskeri)
1. Landsholdsudtagelsen afholdes hvert år for juniorer og seniorer i DSFs (Danmarks
Sportsfiskerforbund ́s) regi og udmunder i udtagelsen af de medelandshold, der skal repræsentere
DSF ved internationale mesterskaber og landskampe i medefiskeri det efterfølgende år. Der
afholdes særskilte udtagelser til hhv. VM og EM (flådfiskeri) og til VM I feederfiskeri (kun senior).
2. Fiskerne skal være medlem af DSF og have fast bopæl i Danmark. Kaptajnerne skal ligeledes
være medlem af DSF.
3. Juniorlandshold skal søges at blive fyldt op med 50% juniorer mellem 19 og 21 år og 50% juniorer
under 19 år.
4. Juniorer der ønsker at fiske som senior, skal betale landsholdspas som senior og deltage ved
senior-DM. Junioren indgår på lige fod med seniorer ved udtagelsen til landshold.
5. Juniorer der fisker både junior- og senior-DM får kun point til landsholdsudtagelsen for den
kategori de er tilmeldt landsholdsudtagelsen (junior eller senior).
6. Der fiskes seks (6) kvalifikationsstævner, hvoraf de fire (4) bedste resultater tæller med såvel for
juniorer som seniorer. Kvalifikationsstævnerne vil være fordelt således:
1. Dato for Senior og Junior DM besluttes på medemødet, dog således at det ikke kollidere med
EM, VM og Klub VM for såvel feeder og flåd.
2. Der afholdes to (2) kvalifikationsweekender i henholdsvis feeder og flådfiskeri. Ved disse
kvalifikationsstævner vil de internationale FIPS regler være gældende.
3. Hver weekend tæller som to (2) kvalifikationsstævner og det er muligt kun at deltage den ene
dag.
4. Datoer for kvalifikationsstævnerne koordineres af Medesektionen.
7. Take-a-part- og feeder-stævnerne skal foregå i egnede vande og kan foregå såvel i ind som
udland.
8. Gebyr for deltagelse i landsholdsudtagelsen sker via indløsning af et landsholdspas. Passet
koster kr. 200,- for seniorer og kr. 100,- for juniorer og gælder i det år det indløses.
Der vil evt. være et gebyr til fiskekort + evt. et gebyr optil kr. 50,- pr. deltager til betaling af udgifter
i forbindelse med afholdelse af arrangementerne.
Der skal indløses et særskilt pas for at kunne deltage I udtagelsen til feeder-VM.
Landsholdspasset og gebyrerne skal være betalt før lodtrækning ellers vil resultaterne ikke tælle
med i landsholdsudtagelsen.
Pengene fra landsholdspasset går ubeskåret til næste års landshold. Pengene fordeles ligeligt
mellem landsholdene og overdrages til kaptajnen når denne kendes. Pengene indbetalt af
seniorer går ubeskåret til senior-landshold og tilsvarende går penge indbetalt af juniorer ubeskåret
til junior-landshold
9. Efter DM ́erne i August og September offentliggøres stillingen i landsholdsudtagelsen på
www.medesiden.dk.
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10. Fiskerne inddeles i sektioner afhængig af deltager antallet. Ved 0-11 fiskere = 1 sektion, ved 12-19
fiskere = 2 sektioner ved 20-31 fiskere = 3 sektioner og over 32 fiskere = 4 sektioner. Juniorerne
fordeles som stopfiskere ligeligt på begge sider af seniorerne. Juniorer og seniorer fisker om de
point i hver deres sektioner.
11. Fiskerne må ikke sidde i samme sektion (sektioner) begge dage, alle fiskere skal rykke en sektion
til højre.
12. Ved lodtrækning af pladser kan fiskere der har siddet kant og næstkant på første stævnedag ikke
trække kant eller næstkant igen. Dette gælder dog kun for rene kantpladser (dvs. ikke hvor to (2)
sektioner er sat på ét (1) langt stræk). Fiskere der har siddet på kant og næstkant trækker først,
hvor kantpladserne endnu ikke er lagt i posen. Når disse fiskere har trukket, lægges
kantpladserne i posen, og resten af fiskerne trækker pladser som normalt.
13. Der fiskes efter de til enhver tid gældende FIPS regler (Der fiskes efter internationale regler,
bortset fra at det kun er Take-Apart fiskeri. D.v.s. bl.a. 3 timers fiskeri, anvendelse af cupping kit og
heavybaiting m.v. Ved udtagelsen til feederVM følges generelt de internationale regler (5 timers
fisketid og regler om fodring o.l.),) men reglerne kan tilpasses lokale forhold, så længe det bliver
gjort i inden stævnets start.
14. Der bliver tildelt sektionspoint efter følgende formel, som tager hensyn til antal fiskere i sektionen
= S og den individuelle placering = P. P:(1-((P-1)/S)) x 100 = point. Såfremt én (1) eller flere
fiskere fanger nul (0) fisk gives point efter internationale regler. f.eks. en sektion med tyve (20)
fiskere og ni (9) fanger ikke noget, dem uden fisk vil få et gennemsnit af de tilbageværende point
her 45+5 divideret med 2 = 25 point.
15. Senest tre (3) uger efter at Medesektionen via medesiden har orienteret om, hvor de næste EM
og VM´er skal foregå skal deltagerne der ønsker at deltage skriftligt afgive sine ønsker med 1. og
2. prioritet ved flådlandsholdsudtagelsen til Medesektionens landsholdskontaktperson.
Holdene sammensættes udfra at flest mulige kan få opfyldt deres 1 prioritet. Såfremt det ikke er
muligt at sende 2 hold af sted, har fiskerne der ligger bedre i landsholdsudtagelsen og som ikke
kommer af sted p.g.a. manglende tilmelding til deres prioriteter – mulighed for at overtage
pladserne på det hold der kommer af sted ved at skubbe dårligere placerede fisker af holdene (vi
stiller med stærkeste mulige hold).
16. Til Feeder VM udtages optil seks (6) personer til landsholdet. Holdet bliver af holdkaptajnen valgt
efter fredagens og lørdagens fiskeri, således at alle fisker mindst én af konkurrencedagene.
17. Såfremt der mangler en eller flere fiskere på et hold, kan fiskere der ikke har deltaget I
landsholdsudtagelsen komme i betragtning udfra deres DM resultater, men fiskere der har indløst
landsholdspas har altid fortrinsret til at komme på holdene uanset deres point.
18. Det anbefales at kaptajnerne og fiskerne laver en logbog (videnbog), hvor alle taktiske og
praktiske overvejelser noteres. Der kan samtidig laves en liste over kontaktpersoner i udlandet
m.h.t. agnbestilling, overnatning, information om fiskevande m.v..
Logbogen (Videnbogen) skal bruges af fremtidige kaptajner til inspiration og for at bevare så
meget viden som muligt.
19. Deltagere ved EM/VM skal via medesiden orientere de øvrige danske medefiskere om ændringer i
Cips reglerne og på det efterfølgende medemøde diskuteres disse såfremt vores regler skal
ændres for året efter.
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5. Midlertidige bestemmelser for landshold 2017
1. Landsholdsreform - Flådlandsholdet
1. For indeværende sæson (2017) vil der ikke blive afholdt landsholdsudtagelser.
Dette betyder at landsholdet for 2018, ikke vil blive fastsat på baggrund af resultater fra
landsholdudtagelser eller lignende.

2. Landsholdskaptajn
1. I stedet for landsholdsudtagelser og andre resultatafhængige udtagesystemer, vælges en
landsholdskaptajn, der sætter holdet for hvert år.
2. Landsholdskaptajnen vælges på medemødet ved afstemning og kaptajnen er på valg hvert år.
3. Landsholdskaptajnen tager alle beslutninger omkring landsholdet og er ligeledes ansvarlig for
landsholdets resultater og gøren.
4. Kandidater til posten, skal indsende deres ansøgning til Medesektionen senest to uger før
Medemødet.
3. Kandidater til landsholdet
1. For at komme i betragtning til landsholdet, skal intereserrede fiskere tilkendegive deres interesse
for deltagelse på flådlandsholdet det efterfølgende år, senest 1. April i indeværende år.
2. Alle fiskere kan komme i betragtning til landsholdet, såfremt de har indbetalt landsholdspas og er
medlem af DSF.
3. Landsholdpasset indbetales til landholdskoordinatoren og ét landsholdspas koster Kr. 200,4. Landsholdsweekend
Landsholdsudtagelser annulleres og i stedet afholder Medesektionen hvert år en
“landsholdsweekend”.
Indholdet af disse weekender skal være læring fremfor konkurrence.
Landsholdsweekenden afholdes én gang om året, skiftevis øst/vest for storebælt og omvendt af DM.
1. Det tilstræbes at indholdet af landsholdsweekenden er relevant for det kommende VM/EM. Hvilket
ville betyde at det f.eks. kunne være en weekend hvor alle fiskede slider-match, hvis det var den
metode der kunne gøre en forskel til det kommende VM/EM.
2. Der indhentes en ekspert på området til at undervise det danske landshold i den valgte teknik,
fiskestil, fiskeart eller et andet relevant emne.
3. Til disse weekender vil der være egenbetaling for hele arrangementet. Betalingen ved ti
tilmeldinger må ikke overskride kr 1000,- pr. deltager.
Betalingen kan evt. være inklusive agn til hele weekenden, såfremt der er enstemmighed omkring
dette.
Prisen for arrangementet vil i så fald være højere.
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Opdatering af medereglerne
Ved ændringer af ordlyd i teksten, vil den gældende ordlyd være markeret med rød skrift.
Herefter vil den erstattede ordlyd, efterfølge teksten i parentes og kursiv:
Ved ændringer af ordlyd i teksten, vil den gældende ordlyd være markeret med rød skrift.
(Herefter vil den erstattede ordlyd, efterfølge teksten i parentes og kursiv)
Nye tiltag vil være markeret med rød skrift. Dette er gældende indtil reglerne opdateres umiddelbart efter
Medemødet.

Redigering
Er noget fjernet fra den tidligere udgave af medereglerne, er det listet her:
Del 4 stk. 13
Juniorerne har frit flådfiskeri. Seniorerne skal fiske med min. 11,0 meter og max. 13,0 meter Take-Apart,
medmindre andet aftales på medemødet. Der er ingen begrænsninger for udtagelsen til feeder-VM
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