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DM / forbundsmesterskab i undervandsjagt 2018  

Den 2. – 3. juni på Langeland. 
Vi skal bo på Bagenkop kro på Langeland. Jagterne foregår lørdag og søndag ved Påøvej, Bukkemose 

eller Klintegård.  

DM er for alle Danmarks undervandsjægere, der er medlem af en klub under Dansk Sportsdykker 

Forbund. Det er en rigtig hyggelig konkurrence, hvor alle kan deltage uanset niveau. Du får helt 

sikkert mulighed for at dele erfaringer, oplevelser og røverhistorier med en flok entusiastiske 

undervandsjægere.  

Ved søndagens præmieoverrækkelse vil der naturligvis være sponsorpræmier til de individuelt 

bedst placerede deltagere, men i år vil der bl.a. også være en trøstepræmie til den mest uheldige 

deltager og de 3 bedst placerede førstegangsdeltagere ved DM. Husk at støtte sponsorerne – de 

støtter os. 

Program 

Fredag 
Fra kl. 15.00 Indkvartering på Bagenkop kro – på havnen i det der tidligere var den Maritime 

Efterskole i Bagenkop. 

19.00 Middag fra Bagenkop kro inkl. 1 øl/vand pr. deltager – drikkevarer ud over 

dette afregnes af den enkelte deltager med kroen. 

Lørdag 
  6.30 - 7.30 Stor morgenbuffet. Det er muligt at smøre madpakker og fylde termokander 

(såfremt du selv medbringer denne) 

  8.30 Mødetid ved Påøvej. Registrering af hold 

  9.00 Briefing vedr. jagten. Kontrol af fisketegn og udstyr. 

  9.30 Konkurrence start.        

14.30 Konkurrence slut. Fisk til indvejning  

 sorteres, mærkes med deltagernr., 

 lægges på is og køres til Bagenkop. 

16.00 Indvejning af fisk i Bagenkop.  

18.30 Middag fra Bagenkop kro inkl. 1 øl/vand pr. deltager – drikkevarer ud over 

dette afregnes af den enkelte deltager med kroen. 

20.00 Årsmøde 

 

 



 

Søndag 
  6.30 - 7.30 Stor morgenbuffet. Det er igen muligt at smøre madpakker og fylde 

termokander (såfremt du selv medbringer denne) 

  8.30 Mødetid ved Bukkemose. 

  9.00 Briefing vedr. jagten. 

  9.30 Konkurrence start.        

14.30 Konkurrence slut. Fisk til indvejning  

 sorteres, mærkes med deltagernr., 

 lægges på is og køres til Bagenkop. 

15.45 Indvejning af fisk i Bagenkop 

16.15 Præmieoverrækkelse 

16.45 Farvel og tak for i år 

Deltagelse og tilmelding: 
Deltagergebyr er kr. 750 for de der ønsker overnatning fra fredag – søndag samt 2 gange stor 

morgenmad og aftensmad fredag og lørdag. 

Deltagergebyret er kr. 550 for de der alene ønsker overnatning fra lørdag – søndag samt aftensmad 

lørdag og stor morgenmad søndag. 

Deltagergebyret er kr. 200 for de der ikke ønsker overnatning/forplejning på vandrerhjemmet. 

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

jagt, dit navn og DSF medlemsnummer. Sidste tilmelding er tirsdag d. 1 maj  

Tilmeldingen er bindende og gælder, når beløbet er registreret på kontoen. 

Tilmelding af hold sker før konkurrencestart lørdag. Det er ikke tilladt at udskifte deltagere på 

holdene efter indregistreringen. Holdene består af mindst 2 og højst 3 deltagere fra samme klub. 

Overnatning sker på 2, 3 eller 4 personers værelser og sengelinned er inkluderet i priserne. Der 

findes rum til skylning af grej og mulighed for, at hænge det op for tørring. Derudover arrangeres 

fryserplads til nedfrysning af lørdagens fangst. 

Alle medlemmer af en klub under Dansk Sportsdykker Forbund med gyldigt fisketegn er velkommen 

til at deltage. Deltagelse sker på eget ansvar. Regler for afholdelse af konkurrencen kan findes på 

http://uvjagt.sportsdykning.dk/ under regler. 

Forslag til årsmødet sendes skriftligt på mail  til : williamsiefert@sol.dk, senest d. 1 maj 2017 

Adressen på Bagenkop kro / den tidligere Maritime Efterskole er Færgevej 8, 5935 Bagenkop.  

  

http://uvjagt.sportsdykning.dk/
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