
                                                                                        

 

 

Danmarksmesterskab 2016 

UV-JAGT 

4+5 juni 

Kalundborg 

 
 



Kalundborg Vandrehjem danner rammen om dette års Forbundsmesterskab, der kommer til at ligge på hen holdvis 

Asnæs og Røsnæs. 

Disse 2 lokationer var for år tilbage regnet som noget af det bedste vand, der kunne undervandsjages i. Sidenhen er 

nye steder fundet og Asnæs og Røsnæs er gået lidt i glemmebogen. Det er begge steder med meget varieret 

bundforhold og til tider en yderst kraftig strøm. Dog er det muligt at søge væk fra selve revet og dermed få et mere 

behageligt dyk. 

Der er begge steder gode muligheder for fladfisk, pighvar, slethvar, tunger, multer, havørreder og i gamle dage, 

vrimlede det med torsk. Bunden er den samme og torskene er på vej tilbage, så mon ikke vi kan finde dem derude. 

DM er ikke kun for eliten, men en konkurrence for alle niveauer. Det er muligheden for en kanon lærerig og yderst 

hyggelig weekend. Spearfishers Warehouse kommer og holder et fint oplæg omkring teknikker, etik og brugbare råd. 

Der kan spørges ind til alt - Michael ved det helt sikkert. 

 

 

Program: 

Fredag 

: Indkvartering på Kalundborg vandrehjem fra kl 15:30. Forplejning er ikke Incl. fredag aften. Men vandrehjemmet 

ligger i selve byen, så det er muligt at spassere ned efter pizza eller lign. 

: 20:30 info om området og workshop ved Michael Behrens og Spearfishers Warehouse.   

 

Lørdag 

: 07:00 - 08:00 Morgenmad 

: 09:00 Mødetid på Asnæs, Asnæs skovvej 56, 4400 (yderste P-plads) 

: 09:30 Briefing ang. jagten og kontrol af fisketegn, A-flag og Kompas 

: 10:00 Starten går 

: 15:00 konkurrencen slutter 

: 15:30 Indvejning 

: 18:30 Buffet åbner på vandrehjemmet 

: 20:00 Årsmøde  

 

Søndag 

: 07:00 - 08:00 Morgenmad 

: 09:00 Mødetid på Røsnæs, Røsnæsvej 477 4400  (yderste P-plads) 

: 10:00 Konkurrence start 



: 15:00 konkurrence slut 

: 15:10 Indvejning 

: 16:00 Præmie overrækkelse 

: 16:30 Farvel og tak for i år 

 

 

Deltagergebyr er 600 kr og  dækker Bla.  overnatning fredag-søndag samt 2 x morgenmad og aftensbuffet lørdag. 

For deltagere som ikke ønsker overnatning og forplejning er prisen 200 kr. 

Tilmelding sker ved overførsel til DSF konto : Reg: 1551  konto: 5533996 -  Husk at angive DM uv-jagt og dit DSF 

medlems nr. Sidste tilmelding er søndag d. 1 maj  

Alle er velkommen, men for at deltage i selve konkurrencen , skal man være med i en klub under Dansk Sportsdykker 

Forbund.  Regler for afholdelse af konkurrencen kan findes inde på DSF`s hjemmeside under regler. Det skal dog 

pointeres at der skal medbringes kompas, fisketegn og en fluorescerende overflade bøje med et 

Alfa flag (blåt/hvidt) på. Deltagere under 18 år er velkomne - dog kræves en fuldmagt og evt. polititilladelse. 

Forslag til årsmødet sendes skriftligt på mail  til : williamsiefert@sol.dk, senest d. 4 maj 2016 

Kalundborg vandrehjem : Stations allè 5 4400 Kalundborg  :http://www.kalundborg-vandrerhjem.dk/  

 

 

 

 



 

Sponsorer til arrangementet 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.spearfisherswarehouse.com/


 
Asnæs dag 1 / start og mål ved rødt kryds 

 

 

 
Røsnæs dag 2 / start og mål ved rødt kryds 

 

 

Reserve område  

Klarskov, syd for Korsør / 50 meter fra sydmolen  i Korsør og syd på. 

 

 


