
Hørsholm og Omegns Lystfisker Forening 

Regler for klubrekorder 
   

  
  
Hørsholm og Omegns Lystfisker Forening (HOLF) registrerer klubrekorder for fisk af 
nedenstående arter fanget af klubbens medlemmer efter nedenstående regler.  
  
1) Fisken skal være fanget i dansk farvand. 
2) Fangeren skal være medlem af HOLF (kontingentet betalt) på fangsttidspunktet. 
3) Fisken skal være fanget på sportslig vis med stang og line. Dette indebærer også, at 

fisken ikke skal være kroget i munden eller indvendigt i svælget. 
4) Fangsten skal kunne bevidnes af mindst ét vidne og vidnet må ikke være medlem af 

fangerens husstand. 
5) Fangsten skal anmeldes til et medlem af bestyrelsen for HOLF. Anmeldelsen kan 

eventuelt foretages på nedenstående formular (print og udfyld side 3 af dette dokument). 
Anmeldelsen skal indeholde følgende for at kunne godkendes: 
a) Art 
b) Vægt i gram, urenset 
c) Længde i cm 
d) Fangststed, fangstdato og tidspunkt 
e) Kortfattet fangstbeskrivelse 
f) Fangers navn, adresse, telefon nummer og underskrift 
g) Vidnes navn, adresse og telefon nummer 
h) 2 fotos: ét af fanger og fisk, ét af fisken i nærbillede 

6) Anmeldelsen indeholdende ovenstående oplysninger skal være bestyrelsen i hænde 
snarest muligt efter fangsten 

7) Bestyrelsen godkender anmeldelsen, men kan i tvivlstilfælde undersøge anmeldelsen 
nøjere 

  



Hørsholm og Omegns Lystfisker Forening 

Regler for klubrekorder 
   

  
  
Klubrekorder registreres for følgende arter: 
  
  

Fangster i saltvand   Fangster i ferskvand 

Havkat   Aborre 
Havørred (salt)   Brasen 
Hornfisk   Bækørred 
Ising   Gedde 
Laks (salt)   Havørred (fersk) 
Lange   Helt 
Lubbe   Karusse 
Makrel   Knude 
Multe   Laks (fersk) 
Regnbueørred (salt)   Regnbueørred 
Rimte (salt)   Rimte (fersk) 
Rødspætte   Rudskalle 
Sej   Sandart 
Sild   Skalle 
Skrubbe   Stalling 
Torsk   Suder 
Ål (salt)   Ål (fersk) 
  
  
Fanger du en art, som ikke er opgivet på ovenstående liste, opfordrer vi dig til at indsende en 
anmeldelse alligevel. Bestyrelsen vil så tage stilling til, om arten skal føjes til listen og 
rekorden optages. 
  
Vedtaget af bestyrelsen i Hørsholm og Omegns Lystfisker Forening 
 



Hørsholm og Omegns Lystfisker Forening 

Skema til anmeldelse af klubrekord 
   

  

Fanger   

Adresse   

Telefon nummer   

  

Art   

Vægt i gram, urenset   

Længde i cm   

Fangststed, fangstdato og 
fangsttidspunkt 

  

Kortfattet fangst beskrivelse   

  

Vidne   

Adresse   

Telefon nummer   

  
  

Underskrift og dato 
  
  
  
  

Fanger 
 


