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NKFF REGELVERK 2016 
Gyldig f.o.m. 01.01.16 

 

1. DELTAKELSE  

1.1  Alle samlinger og NM- og NC-konkurranser i regi av NKFF er åpne for alle. 

1.2  Alle samlinger og konkurranser med påmeldingsfrister skal bekjentgjøres på hjemmesiden til 

 NKFF minimum en måned i forkant av første konkurranse. 

1.3  Arrangør setter selv en grense for hvor mange deltakere de kan ha i en konkurranse. Det skal 

 være plass til minimum deltakere 32 på NC og minimum 40 deltakere på NM. NC arrangeres 

 kun lørdager og søndager, mens NM kan arrangeres fredager, lørdager og søndager. Det skal 

 Ikke arrangere konkurranser (NM/NC) i de tidsrom hvor dette inntreffer samtidig m

 med internasjonale konkurranser som VM/EM. Det skal være “konkurransefri” fra 1. helgen i 

 juli til 1. helgen i august dersom det ikke gis spesiell dispensasjon fra styret i NKFF. 

1.4  Ved flere påmeldte deltakere enn maks-grensen for en konkurranse, satt av arrangør, har 

 NKFFs medlemmer førsterett til deltakelse. 

1.5  Deltaker regnes som påmeldt hvis startavgift er arrangør i hende før påmeldingsfristen. 

 Påmeldingsfristen er en uke før konkurransestart om ikke annet er oppgitt av arrangør. 

1.6  Det er bindende påmelding til konkurranser i regi av NKFF. 
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1.7  Kun deltakere som er til stede ved informasjonsmøtet for en konkurranse eller har meldt fra 

 om forsinket ankomst og fått godkjennelse av juryen, er å regne som deltakende. Fremmøtte 

 deltakere skal registreres ved opprop 

1.8  Alle deltakere har eget ansvar for å møte presist til alle økter.  

1.9  Ett lag består av fire personer.  

 

2. KONKURRANSER OG POENGBEREGNING 

2.1  NKFF skal hvert år arrangere minimum 3 tellende konkurranser. Ett Norgesmesterskap og 

 minimum to Norgescup 

2.2  Lagets tre beste totale resultat fra konkurransene utgjør sammenlagtresultatet for sesongen. 

2.3  Det føres resultatlister for individuelle plasseringer. Deltakers tre beste totale individuelle 

 resultat fra konkurransene utgjør sammenlagtresultatet for sesongen.  

2.4  En NM konkurranse deles i 4 økter med 180 minutter fiske i hver økt. 

2.5  En NC-konkurranse deles i 3 økter med 180 minutter fiske i hver økt. 

2.6  Ved sonerullering skal være en forflytningspause mellom hver sone. Varighet av pauser 

 mellom soner bestemmes av jury. 

2.7  Påbegynte økter som har vart mer enn 50% av total fisketid, men blitt avblåst av juryen ved 

 f.eks. tordenvær, for mye vind eller av andre årsaker ikke kan fortsette, skal godkjennes.  

2.8  En konkurranse som ikke kan avvikles med minimum 2 godkjente økter, underkjennes og kan 

 erstattes med en ny konkurranse. Om den ikke erstattes med en annen konkurranse brukes 

 gjennomførte konkurranser som grunnlag. 

2.9  Godkjente fiskeslag er ørret, røye, harr, sik om ikke annet nevnes i modifiserte regler. 

 Minstemålet på fisken er 15 cm dersom ikke annet er opplyst. 

2.10  Fisk skal være kroket foran gjeller, røkket fisk gjelds ikke. All fisk skal håves. 

2.11  Poengsum for hver økt gis etter følgende skala: 

  1) Det gis 10 poeng pr. fisk over eller lik minstemål. 
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  2) Det gis 2 poeng pr. cm total lengde pr. fisk over eller lik minstemål. 

  3) Kun levende fisk er tellende, dersom ikke annet er opplyst 

2.12  Etter endt økt tildeles hver deltaker plass-siffer i henhold til oppnådd poengsum der høyest 

 poengsum gir plass-siffer 1. Hvis to eller flere oppnår samme poengsum, vil antall fisk være 

 avgjørende for plasseringen. Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme 

 plass, og påfølgende plass benyttes ikke. Deltaker uten fisk i en økt, får plass-siffer likt med 

 antall deltakere i største gruppe i konkurransen. 

2.13  Vinner av konkurransen blir den med lavest sum når plass-sifrene fra de enkelte økter legges 

 sammen. Hvis to eller flere fiskere får samme sum, gjelder følgende skillekriterier:  

  1) Total poengsum for fisk. 

  2) Antall tellende fisk. 

  3) Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme plass, og plassen(e) 

  umiddelbart etter benyttes ikke. 

2.14  I lagkonkurransen legges lagets 3 beste individuelle resultater i hver økt sammen. Laget med 

 lavest plass-siffer er vinner av konkurransen. Hvis det er like plass-siffer ved sammenlagt 

 rangering, gjelder følgende utvalgskriterier:  

  1) Høyest total poengsum. 

  2) Antall fisk. 

  3) Størst fisk. 

  4) Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme plass, og plassen(e) 

  umiddelbart etter benyttes ikke. 

2.15  I sammenlagt resultat NC gjelder følgende poengrangering:  

2.15.1  NC og NM: 1.plass = Plass-siffer 1 osv. 

2.15.2  Dersom en deltaker/lag ikke har fullstendig Norges Cup får man 0 poeng registrert for 

 manglende konkurranse, og plass-siffer likt antall deltakere + 1 i den   

 konkurransen med høyest deltakelse.  

2.15.3  Deltakers/lag resultater fra de 3 beste konkurranser legges sammen. 

2.15.4  Deltaker/lag med lavest samlet plass-siffer fra tre beste konkurransene, regnes  

 som vinner av Norgescupen. Hvis det er like plass-siffer ved sammenlagt rangering,  

 gjelder følgende utvalgskriterier:  

   1) Høyest total poengsum. 

   2) Antall fisk. 
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   3) Størst fisk. 

   4) Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme plass, og 

   plassen(e) umiddelbart etter benyttes ikke. 

3. LANDFISKE 

3.1  Ved fiske fra land fordeles deltakere i soner. 

3.2  Deltaker kan ikke bevege seg eller presentere fluer utenfor tildelt sone. Luftkast utenfor 

 tildelt sone er tillatt dersom dette ikke forstyrrer nabofisker. 

3.3  En sone består av området mellom to markører oppsatt av arrangør, og fortsetter i 90 

 graders vinkel ut fra land der markørene står. Det bør plasseres siktepinner bak markørene. 

 Sonen går fra bredde til bredde, ferdsel på land er kun tillatt på siden med soneskilt. Ved 

 elveskille/deling, gjelder fiske kun i den delen av elven hvor soneskilt/siktepinnene er satt. 

 Ved tvilstilfeller skal det også plasseres grensepinner. Fiske på øyer er ikke tillatt, dersom det 

 ikke er opplyst om annet.  

3.4  Kommer kroket fisk inn i nabosonen, skal den umiddelbart føres tilbake i egen sone uten 

 å sjenere nabofisker. Dersom fisken er til sjenanse for nabofisker, kan fortom kappes. 

 Eventuelle protester avgjøres av juryen. 

3.5  Når fanget fisk skal settes tilbake, skal det ved landfiske brukes godkjent 

 keepnet/oppbevaringsnett. Under fisket skal keepnet plasseres inntil land på samme side av 

 elv som soneskilt. Øyer eller grunner skal ikke benyttes. 

 

4. BÅTFISKE 

4.1  Ved båtfiske, skal juryen fastsette grenser for konkurranseområdet. Grensene skal opplyses 

 av juryen på informasjonsmøtet for konkurransen. Det er ikke tillatt å bevege seg utenfor 

 grensene. 

4.2  En økt med båtfiske består av sammenhengende 180 minutter fiske. Fiskerne er kaptein en 

 halvdel hver (90 minutter hver).  

4.3  Ved båtfiske skal båten stå i ro i startområdet til signal blir gitt. Jury avgjør startbetingelser. 
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4.4  Deltakere skal bruke briller ved båtfiske. Godkjent flyteplagg skal brukes på kropp i henhold 

 til norsk lov.  

4.5  Deltagerne skal til enhver tid fiske på samme side av båten, i 90 graders vinkel. (Se figur). Det 

 skal ikke fiskes mot vindretningen.  

 

4.6  Det er tillatt å fiske på samme side som ankerfestet dersom hele ankeret/drivankeret ligger i 

 båten og ikke er til sjenanse for annen fisker. 

4.7  Det er ikke tillatt å fiske stående i båt. Deltakere skal sitte under fisket, seter og underlag skal 

 godkjennes av jury.   

4.8  Det skal være 50 meter avstand mellom båtene under fisket.  

4.9  Under forflytning av båt ved bruk av årer eller motor, er fiske ikke tillatt. 

4.10  Det er tillatt for deltaker å ta pause på land. Meddeltaker i båten får tilleggstid tilsvarende 

 brukt tid på land, men tilleggstiden kan ikke overstige 10 minutter. Hvis begge går i land, gis 

 ingen tilleggstid.  
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5.  REDSKAPS - OG UTSTYRSBESTEMMELSER 

5.1  Fisker er selv ansvarlig for eget utstyr under hele konkurransen. 

5.2  Bruk av stenger, sneller, snører og fluer som ikke er allment kjent som fluefiskeutstyr, må 

 godkjennes av juryen minimum en time før informasjonsmøtet for den aktuelle 

 konkurransen. 

5.3 FLUER OG KROK  

5.3.1  Kun enkeltkroker er tillatt.  

5.3.2  Det er bare tillatt å bruke kunstige fluer, flytende eller synkende. 

5.3.3  Alle kroker skal være direkte kontaktet til fortom/spiss/opphenger. 

5.3.4  Alle fluer skal ha mothakeløs krok, eller med nedklemt mothake. Leddete fluer er ikke  tillatt. 

5.3.5 Fortyngede fluer er lovlig, men fortyning skal være skjult av bindematerial og skal ikke være

 påført nedenfor krokbøyen. Maling/lakk alene regnes ikke som tilstrekkelig bindematerial for  

 å skjule fortyngning. Det er lov å ha maksimum ett synlig fortynget kulehode på fluen, dette 

 kulehodet skal ikke være større enn maks 4mm i diameter. 

5.3.6  Det er lov å bruke inntil tre fluer om gangen om ikke annet er opplyst av arrangør eller i 

  «Rules of modification» for den aktuelle konkurransen. Alle fluer på fortommen skal ha en 

 minimum avstand på 50 cm, når de henger fritt, målt fra krok-øye til krok-øye. 

5.3.7  Bruk av glideknuter på fluer er ikke tillatt. 

5.3.8  Om fluer eller utstyr generelt fører til ekstra mye skade på fisk, kan dette forbys av kontrollør 

 eller arrangør. 

5.3.9  All bruk av attraktor kjemikaler er forbudt. Eksempelvis luktmiddel.  

5.3.10 Bruk av støpte/formede plastikk, silikon eller gummikropper er ikke tillatt, for eksempel 

 støpte imitasjoner av mark, egg, byttefisk, maggot, twisters/spinnere. Fluen skal kunne 

 kategoriseres som en kunstig flue, der tradisjonell fluebindeteknikk er brukt for å skape fluen. 

 Bruk av runde materialer er lovlig. 

 

5.4 STENGER 

5.4.1 Det er kun tillatt å benytte enhånds fluefiskeutstyr i konkurranser arrangert av NKFF 
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5.4.2 Det er kun lov å benytte en fluestang inntil 12 fot/trehundre og sekstiseks centimeter i total 

 lengde til enhver tid. Fisker har lov å ha flere stenger rigget på sonen, eller festet til kropp 

 under landfiske i vann/elv, så lenge bare en line er i vannet om gangen. Under båtfiske er det 

 kun tillatt med én rigget stang. Reservestang kan medbringes om demontert i trekk eller 

 tube. 

 

5.5  LINER  

5.5.1  Alle flueliner som er fabrikk produsert (flyt, synk, tip) er tillatt å bruke, så lenge de har en 

 minimum diameter med coating på 0,55mm og linen ikke har bly kjerne. 

5.5.2  Linen skal ha en minimum lengde på 22 meter. 

5.5.3  Skyteklump (shooting head) koblet med skyteline er ikke tillatt. 

5.5.4  Det er ikke tillatt å tilføre linen flyte eller synke egenskaper den ikke allerede er utstyrt med 

 fra fabrikk. Gjenstander ment som fortynning av fortom/line er ikke tillatt. 

5.5.5  Det er tillatt å bruke èn løkke i enden av fluelinen. Om det anvendes en monofilament løkke 

 eller flettet løkke for å koble fortom til flueline, skal ikke total lengde på løkke overstige 10 

 centimeter.  

 

5.6  FORTOM OG INDIKATORER 

5.5.1  Flytende nappindikatorer som festes til fortom/line er ikke tillatt. Tvilstilfeller skal være 

 godkjent av jury på informasjonsmøtet forut for konkurransen. 

5.5.2  Det er tillatt å bruke èn monofilament eller poly leader (fortom) pluss spiss (tippet). Den 

 totale lengden av fortom (leader+tippet) skal ikke overstige 2 ganger stangens lengde. 

 Eksempelvis 18 fot fortom (leader+tippet) ved bruk av 9 fot stang, eller 20 fot fortom 

 (leader+tippet) ved bruk av 10 fot stang. 

5.5.3  Fortom skal være tapert nedover i diameter fra flueline til flue, eller den kan bestå av samme 

 diameter hele veien (level). Det er tillatt å bruke ferdig tapert fortom fra fabrikk, eller man 

 kan tapere den selv med knuter. Om man bruker en fortom med knuter skal det være 

 minimum 30 cm mellom hver knute. Om man bruker en løkke kobling mellom flueline og 

 fortom skal den totale lengden på løkke være maks 10 cm. 

5.5.4  Det er ikke tillatt å bruke flotører eller søkke på fortommen. Eksempelvis foam 

 nappindikator, garn, splitthagl, flyte/synkepasta eller liknende. 
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5.5.5  Det er tillatt å bruke inntil 3 micro-ringer på samme fortom. Micro-ringen  skal ikke overstige 

 en ytre diameter på 3mm. Maks tre knuter kan være tilknyttet samme micro-ring. 

5.5.6  Om det brukes mer enn èn flue om gangen er det lov å bruke opphengere (droppers) på 

 fortommen. Det er lov å fiske med inntil tre fluer per stang dersom ikke annet er opplyst på 

 forhånd. Dette skal da bli opplyst under infomøte av arrangør og i ”rules of modification” for 

 den aktuelle konkurransen. 

 

5.6  HÅV OG KEEPNET 

5.6.1  Dette er deltakers ansvar gjennom hele økten og mistet oppbevaringsnett erstattes av 

 deltaker. 

5.6.2  Håvnett skal være knuteløst, laget i myke materialer som ikke skader fisken, eksempelvis 

bomull eller gummi. 

5.6.3 Den totale lengden skal ikke overstige 122 cm. Dette gjelder også under fiske fra båt. 

 

5.7  ANDRE UTSTYRSBESTEMMELSER 

5.7.1 Deltaker skal selv å sørge for godkjent rednings-/flytevest ved båtfiske. Solbriller/beskyttelse

 for øyne er påbudt ved båtfiske. 

5.7.2  Anker/drivanker i båt er deltakers ansvar gjennom hele økten og mistet anker/drivanker 

 erstattes av deltaker. 

5.7.3  Det er tillatt for deltakere å bruke telefon/radio under konkurransen dersom dette ikke er til 

 sjenanse eller hinder for en konkurrent. 

 

6. TREKNING 

6.1  Trekning av soner og båter for hver gruppe og hver økt foretas av jury. 

6.2  I NM-konkurranser deles deltakerne i 4 grupper med en deltaker fra hvert lag i hver gruppe. 

6.3  To juniorer skal ikke trekkes i samme båt. Dersom dette gjøres foretas en ny trekning. 

6.4  Jury (se punkt 9) setter inn dummy om nødvendig.  

6.5  Om mulig skal det alltid være to fiskere i samme båt. 

 

7.  SEKRETERIAT 

7.1  Det skal før hver konkurranse oppnevnes sekretariat (2-4 personer) av styret NKFF. Dette kan 
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 være NKFF medlemmer, NKFF styremedlemmer eller fra arrangøren. 

7.2  Sekretariatet har ansvar for:  

 1) Motta kontrollskjema fra gruppekaptein. 

 2) Regne ut poeng. 

  3) Føre resultatskjema. 

 

8.  RESULTAT 

8.1  Fisker/kontrollør fører kontrollskjema – som leveres til gruppekaptein etter endt økt. 

8.2  Poeng og fisk blir regnet ut av sekretariat, etter endt konkurranse.  

8.3 Resultatlister legges ut på nkff.net innen en uke etter konkurransen. Ansvarlig for dette er 

 styret i NKFF. 

9.  JURY 

9.1  På alle konkurranser i regi av NKFF skal arrangør og NKFFs styre oppnevne en jury. 

9.2 Juryen skal bestå av tre personer: én fra arrangør, en av NKFF's styremedlemmer og én 

 deltaker. 

9.3  Juryen har ansvar for at det avholdes et informasjonsmøte for den aktuelle konkurransen 

 minimum 3 timer i forkant av konkurransen. 

9.4  Juryen skal bevitne og godkjenne trekning for konkurranser. 

9.5 Juryen har ansvar for at alle soner og båter er av tilfredsstillende karakter. 

9.6  Juryen skal fastsette minstemål og opplyse om dette på informasjonsmøtet for 

 konkurransen. Eventuelle endringer eller avgjørelser foretatt av juryen skal også opplyses på 

 samme møte. 

9.7  Juryen skal utnevne en kaptein i hver gruppe. Deltakere skal levere kontrollskjema til 

 gruppekapteinen etter hver økt. Gruppekaptein har ansvar for å levere disse til sekretariatet.  

9.8  Juryen skal gi rettledning om forståelse av regelverket og ta avgjørelser i klagesaker. 

9.9  Hvis en klage gjelder et jurymedlem, settes det inn stedfortreder. 

9.10 Klager leveres skriftlig til juryen snarest mulig etter endt økt. 

9.11  Ved tvilstilfeller nyttes FIPS mouche reglement – juryen vurderer dette og tar avgjørelse etter 

 beste evne. 

9.12  Virkemidler som tas i bruk av jury ved regelbrudd er: 

 1) Muntlig irettesettelse. 

 2) Skriftlig irettesettelse og tap av poeng. 
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 3) Skriftlig irettesettelse og diskvalifikasjon fra den aktuelle økt (blank økt). 

 4) Skriftlig irettesettelse og diskvalifikasjon fra den aktuelle konkurransen. 

 

10.  KONTROLLØRENS OPPGAVER 

10.1  Det bør være minst 2 kontrollører på hvert fiskested (gruppe), hvorav en er hoved kontrollør. 

10.2  Hoved kontrollør er juryens kontaktperson og har ansvaret for at all nødvendig informasjon 

 gis til deltakere og jury. Hoved kontrollør foretar opprop og deler ut kontrollskjema til 

 deltakerne i god tid før start ved hver økt. 

10.3  Kontrollør skal være kjent med konkurransereglene. 

10.4  Kontrollør skal oppsøke deltakere og påse at reglene følges. Ved brudd på reglene, 

 gir kontrollør muntlig advarsel og noterer hendelsen og tidspunkt for hendelsen på 

 kontrollskjemaet. 

10.5  Kontrollør kan pålegges å vade eller stå ute i vannet dersom det er vedtatt av juryen. 

10.6  Fisk kroket før øktens slutt, kan ikke kjøres lenger enn 10 minutter etter endt økt 

10.7  Til måling av fisk brukes et trau som er butt i ene enden og ilagt målebånd. 

10.8  Fiskens totale lengde måles fra munnspiss til ytterste punkt på halefinnen. Målt lengde på 

 fisk over minstemål avrundes oppover til nærmeste hele cm. For eksempel: 15,0 cm = 15 cm, 

 15,1 cm = 16 cm. 

10.9  Det er ikke tillatt for deltaker å påvirke kontrollør ved måling av egen fangst. 

10.10  Når kontrollør har berørt en fanget fisk med hendene, er fisken kontrollørens ansvar. Om 

 kontrolløren mister fisken under måling, skal dette noteres på kontrollskjema underskrevet 

 av både kontrollør og deltaker. Deltaker vil da bli tildelt poeng etter gjennomsnittslengde på 

 all fanget fisk i samme gruppe i den aktuelle økten. 

10.11  Kontrollør skal registrerer hver fangst med lengdeangivelse og art på kontrollskjema. 

10.12  Etter endt økt krysses alle ubrukte felt for registrering av fangst ut, og kontrollskjema 

 signeres med underskrift av deltaker og kontrollør. Deltaker bringer selv skjemaet til hoved 

 kontrollør eller gruppekaptein for den aktuelle gruppe. 

10.13  Kontrollskjema som ikke er offisielt og riktig utfylt, eller levert til hoved kontrollør innen en

 time etter endt økt, kan underkjennes av jury. Underkjent kontrollskjema resulterer i blank 

 økt. 

10.14  Lykkes det ikke å få tak i kontrollører skal deltakerne kontrollere hverandre. 
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11.  ARRANGØRER 

11.1  NKFF kan samarbeide med klubber og kommuner om arrangementer og inngå faste 

 samarbeidsavtaler på dette. 

11.2  Arrangør skal ha sendt en invitasjon til NKFF og fått den godkjent av styret i NKFF minimum 

 30 dager før påmeldingsfristen. Denne skal inneholde opplysninger om påmeldingsfrist, antall 

 deltakere, fiskesteder, tidsplan, overnattingsalternativer, startavgift og fiskeslag. 

11.3  Startavgiften skal dekke arrangørens utgifter, fiskekort, evt. båtleie e.l. samt en startavgift til 

 NKFF.  

11.4  Arrangør pålegges å premiere hver av deltakerne i laget som oppnår 1. plass i 

 lagkonkurransen i NC konkurranser. I NM dekkes utgiftene til medaljer for 1., 2. og 3. plass av 

 NKFF. I NM premieres også individuelle resultater. 

11.5  Det er ikke tillatt for deltakere å treningsfiske i konkurranse-området etter påmeldingsfristen 

 for konkurransen. Arrangør bes anmode andre om ikke å fiske i det aktuelle området i dette 

 tidsrommet. 

11.6  Signaler for start og stopp av en økt, skal være godkjent av juryen og opplyst på 

 informasjonsmøtet for konkurransen. 

11.7  I stille vann skal soner nummereres med start fra venstre til høyre. I rennende vann skal 

 soner settes i stigende rekkefølge nedstrøms.  

11.8  Båter som skal benyttes i en konkurranse, skal være nummerert.  

11.9  Er det bare én deltaker i en båt, bør arrangør sørge for at det er en fluefiskende kontrollør i 

 båten. 

11.10  Når fanget fisk skal settes tilbake, bør det ved båtfiske være en kontrollør i hver båt. Juryen 

 kan tillate at deltakere er kontrollører for hverandre, dersom det av praktiske grunner ikke er 

 en kontrollør i båten 

 

11.11  Det bør være minst én sikkerhets-/reservebåt i tillegg til deltakerbåter.  

 

12. SPESIELLE REGLER FOR NM 

12.1  NM deles inn i tre klasser: Junior, senior og lag.  

12.2  Et lag består av 4 fiskere. 

12.3  Deltaker på et lag deltar automatisk også i individuell klasse. 

12.4  Det premieres med medaljer for 1., 2. og 3. plass i klassene for junior, damer, herrer og lag. 
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