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BOGEKROKENS SPORTFISKE       

 
Tävlingen är individuell och går ut på att fånga den längsta gösen.  

Vi tillämpar ”catch and release” vilket innebär att fisken mäts och fotas, därefter återsätts gösen i 
sjön.  

 
För den som vill behålla fisken får man göra det enligt reglerna för Åsunden,  

alltså i det tillåtna fönsteruttaget av gös på 50-69 cm. Max 3 gösar får behållas. 
 

Tävlingstiden är med start 17:00 och avslutas senast 23:30. 
Startavgift: 100:-/person (Betala gärna med kort eller swish). 

Start och fiskekort säljs i UFF:s klubbstuga på Ågatan med start ca 15:00 i klubbstugan. 
Det går bra att köpa fiskekort samtidigt som man köper startkort av oss. 

Fiskekort kan även köpas via ifiske.se. OBS, se till att välja rätt ”Åsunden”. 
 

Prisutdelning är på sjösidan av UFF:s klubbstuga kl 00.05.  
OBS! På grund av corona kommer området endast vara tillgängligt för de som är på prispallen. Vi 

kommer ringa in de personer som det gäller mellan 23:30-23:40 Vi vet att många är nyfikna på 
vilka som är på prispallen och vikter osv. Vi kommer sända prisutdelningen live på vår 

facbooksida.  

 
   Delta även i ”Gösatippet” där ni gissar på vinnargösens längd, 10kr/tipp.  

   Kontantvinster swishas till vinnaren. Resultat kommer upp på facebook samt på fritidsfiskare.com  
 

Regler: 

Giltigt fiskekort, om ni redan har skall det visas upp vid köp av startkort. Betald startavgift. 

Tävlingsområde är övre Åsundens fiskevårdsområde men nytt för i år är att södra gränsen 
går vid fästeredssundsbron, så inget fiske tillåtet söder om bron. 

Max 2 spön/deltagare får användas samtidigt. (Ingen begränsning av antal spön som tas 
med i båten.) 

Sidoparavaner pulkor ej tillåtet. Huggkrok är inte tillåtet att använda då det blir stora 
skador på fisken som skall returneras. 

Minimått på Gös 50cm. Tänk på att all Gös på 70cm och däröver ovillkorligen skall 
returneras i sjön! 

Det är längden på fisken som gäller i tävlingen. Längsta enskilda fisk vinner! (Så ingen 
sammanlagd längd av flera fiskar.) 

Fisken skall vara minst 50cm för att gälla i tävlingen och denna skall mätas på måttbräda 
som ni får låna av oss, var noga med att fiskens mun hålls mot stoppet och att det tydligt 
går att avläsa fiskens längd på bilden, hela fisken skall vara synlig på bilden. Var noga med 
att bilden tas rakt ovanför fisken. När ni tar bilden skall ni även ha med startkortet och på 
detta skall gå att avläsa nr och namn. Tveksamma bilder där det inte tydligt går avläsa 
längd och startkort stryks ur tävlingen. Även en bild på gösen med fångstmannen är 
välkommet.  

Därefter skall bilden tillsammans med namn och nummer på startkort och fångstmetod 

snarast mms:as till tävlingsledningen på nummer 0707358752, senaste tid för registrering 

är 23:30, bilder som kommer in efter denna tid är inte delaktiga i tävlingen. 

Måttbrädan skall sköljas av och lämnas in senast kl 24:00 efter avslutad tävling, de som 
inte gör detta blir ersättningsskyldiga på 1.000 kr. Var noga med att ni prickas av i listan 
när ni lämnar in. Inlämning på framsidan av stugan för de som inte är med på 
prisutdelningen. 

Ni har 30min gångtid på er efter avslutad tävling. 

För att ha rätt att delta efter solens nedgång och vid dålig sikt SKALL LANTERNOR finnas på 
båten och användas, även vid ankring. Internationella sjövägsregler gäller. 

Tillåtna metoder är: Mete, Trolling, Vertikal, Spinnfiske. 

För övriga regler se baksidan av fiskekortet eller gå in på ifiske.se.  

Prisutdelning sker strax efter 24:00 på sjösidan av vår klubbstuga. OBS (pga av 
Coronatider) endast för de som blivit inringda. Övriga hänvisas till livesändningen på 
facebook. (sök efter Ulricehamns Fritidsfiskare på facebook)  

Naturligtvis skall flytväst eller motsvarande användas. 

Visa hänsyn och gott sjömanskap på sjön, väja för de som ankrat eller drillar fisk. 
Deltagande sker på egen risk, arrangören frånsäger sig allt ansvar för ev. tillbud i samband 

 

 



med tävlingen. Tänk på att alkohol ej hör hemma på sjön i samband med tävling, vi 
hoppas att alla får en trevlig kväll på Åsunden! 


