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Danmarksmesterskab i 

undervandsjagt 2022 



 

 

DM / forbundsmesterskab i undervandsjagt 2022 

Den 4. – 5. juni i Storebælt. 
Så kan Dansk Sportsdykker Forbund igen invitere alle UV-jægere til DM/forbundsmesterskab i 

undervandsjagt. 

Vi skal bo i hytter på Storebælt Camping og Feriecenter. Et fantastisk sted lige ud til Storebælt. 

Jagterne foregår lørdag ved Sprogø og søndag ved Storebæltsbroen.  

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 skal vi hygge os maks og 

alle nye indenfor konkurrencejagt kan lære en masse af de gamle rotter       

Ved søndagens præmieoverrækkelse vil der naturligvis være sponsorpræmier til de individuelt 

bedst placerede deltagere, men ligesom sidste 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: 
Indkvartering på Storebælt Camping og feriecenter kan ske fra kl. 14.00. Forplejning er ikke 

inkluderet fredag aften. 

  



 

Lørdag: 
  7.00 - 8.00 Morgenmad i hytterne. Man skal selv sørge for morgenmad og frokost.   

  9.00 Mødetid ved Korsør Havn, Caspar Brands Plads 4, 4200 Korsør. Registrering af 

hold 

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

10.00 Afgang med kutteren Hanne Berit og Rib-både. 

 Hanne Berit sejler til det østlige område 

 Rib-bådene sejler til det vestlige område. 

11.00 Konkurrence start 

16.00 Konkurrence slut. 

17.00 Indvejning af fisk i Korsør, Caspar Brands Plads 4, 4200 Korsør 

19.00 Helstegt pattegris på restaurant Bæltstedet inkl. 1 øl eller 1 glas vin 

20.30 Årsmøde i opholdsrum 

  



 

Søndag: 
  7.00 - 8.00 Morgenmad i hytterne. Man skal selv sørge for morgenmad og frokost. 

  8.30 Mødetid ved Halskov rev, isbådsmuseet. 

  9.00 Briefing vedr. jagten. 

  9.30 Konkurrence start.        

14.30 Konkurrence slut.  

14.45 Indvejning af fisk og  

 fish and chips af fangster 

15.45 Præmieoverrækkelse 

16.30 Farvel og tak for i år 

  



 

 

Deltagelse og tilmelding: 
Deltagergebyret er kr. 750 inkl. middag og årsmøde lørdag aften for dem, der ønsker overnatning i 

hytterne. Sengelinned, håndklæder m.v. skal man selv medbringe. 

Deltagergebyret er kr. 300 for dem, der ikke overnatter, men ønsker at deltage i konkurrencen samt 

ved middag og årsmøde. 

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 fredag den 6. 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. 

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 den 6. maj 2022 

Adressen på Storebælt Camping og Feriecenter er Storebæltsvej 85, 4220 Korsør.  

 

Generelle regler:  
Der må maks fanges én torsk per person per dag, alle andre pelagiske fisk må der indvejes 5 stk af 

hver art, mindstemål 45cm for alle pelagiske fisk som ørred, multe, torsk og hornfisk. 

Der må maksimalt indvejes 5 fladfisk af hver art, mindstemål for skrubber og rødspætter 30cm og 

pighvar 35cm 

Der må ikke dykkes dybere end 15m uden makker. 

Overtrædelse af dybde regler vil medføre diskvalifikation for dagen, overtrædelse af antal torsk 

eller genudsætning af allerede harpunerede torsk over fiskeristyrelsens mindstemål (35cm), vil føre 

til diskvalifikation for dagen. (Genudsætning af torsk under 35cm er et lovkrav.) 

http://uvjagt.sportsdykning.dk/

