
 

-                                                                    

 

 

 

Sponsorer:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

  

  

Danmarksmesterskab 

i undervandsjagt 

2021 

Bukkemose 

Gulstav 

Langeland Kaserne 



 

DM / forbundsmesterskab i undervandsjagt 2021 

Den 5. – 6. juni på Langeland. 
Så kan Dansk Sportsdykker Forbund endelig invitere alle Uv-jægere til nok årets største event. Så trænger du 

også til at være social og få en på opleveren, oven på et hårdt Corona år - så er her chancen  

Vi skal bo på Langeland kaserne (Holmegaard) på Sydlangeland. Jagterne foregår lørdag og søndag 

ved Gulstav og Bukkemose (reserve område 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.  

Vi skal både kåre Danmarks dygtigste kvinde og mand. Men ud over dette, så skal vi hygge os en 

masse og alle nye inden for konkurrence jagt, kan lære en masse af alle de gamle rotter   

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 Langeland kaserne i dobbelt værelser – husk sengelinned. 

                                     Aftensmad fredag aften er for egen regning og kan laves i opholdskøkken eller                           

                               Evt. indtages i Bagenkop. 

Lørdag 
  7.00 - 7.30 Stor morgenbuffet.  

  8.30 Mødetid ved Gulstav. Registrering af hold 

  9.00 Briefing vedr. jagten. Kontrol af fisketegn og udstyr + oplysning af evt. 

makkerpar ved dybe dyk (+ 15 meter). 

  9.30 Konkurrence start.        

14.30 Konkurrence slut.  

15.00 Indvejning af fisk, + fish & chips af dagens fangst. 

18.30 Middag på Langeland kaserne inkl. 1 øl/vand pr. deltager – drikkevarer ud over 

dette medbringes selv. 

20.00 Årsmøde med kaffe og kage 

 



 

 

 

 

Søndag 
  7.00 - 7.30 Stor morgenbuffet.  

  8.30 Mødetid ved Bukkemose. 

  9.00 Briefing vedr. jagten. 

  9.30 Konkurrence start.        

14.30 Konkurrence slut. 

14.45 Indvejning af fisk. 

16.00 Præmieoverrækkelse 

16.30 Farvel og tak for i år 

Deltagelse og tilmelding: 
Deltagergebyr er kr. 750 Inc. Forplejning. 

Deltagergebyret er kr. 550 for de der alene ønsker overnatning fra lørdag – søndag Inc. forplejning. 

Deltagergebyret er kr. 250 for de der ikke ønsker overnatning/forplejning på kasernen. 

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 personers værelser (husk sengelinned). 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: william@siefert.dk, senest d. 1 maj 2021 

Adressen på Langeland kaserne er:  Gulstavvej 7, 5935 Bagenkop. 

: https://langelandskaserne.com/ 

  

http://uvjagt.sportsdykning.dk/


 

Jagtområder:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Der er en maksimum begrænsning på 5 af hver art til indvejning. 

- Mindstemål på alle fladfisk (på nær pighvar og slethvar) = 30 cm 

- Mindstemål på pighvar og slethvar = 35 cm 

- Mindstemål på alle pelagiske fisk = 45 cm (makrel = 30 cm + laks = 60 cm) 

- Krav om stort synligt dykkerflag (Alpha flag/ Hvid blå) på dykkerbøje 

- Dykkerbøje skal være fastgjort til deltager 

- Kompas 

- Dykkerkniv 

- 5 timers jagt x 2  

- Hvis man ønsker at dykke dybt (+15 meter), så skal det meldes til stævne leder og sikkerhedsbåd 

under briefing. Ligeledes skal det foregå i makkerpar, med en der har samme niveau. 

 

 

 


