
UTKAST: REGLER  UV-JAKT  (revidert september 2022)

Følgende utkast til regelverk er revidert av utvalget for UV-jakt, og vil bli testet ut på NM i
undervannsjakt 2022. Tilbakemeldinger på utkast til regelverk settes stor pris på, og kan sendes til
inez@nif.idrett.no frem til 16/10/22. Etter tilbakemelding-fristen vil utvalget utarbeide et endelig
forslag til regelverk, som sendes til forbundsstyret i Norges Dykkeforbund for godkjenning. Nytt
regelverk vil tre i kraft sesongen 2023.
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1. DEFINISJON

1.1 Undervannsjakt
1.1.1 Med uttrykket “undervannsjakt” forstår man jakt og fangst av fisk, utført av fridykker, iført

utstyr som nevnt under 3.3, og framdrift og dykkermuligheter basert på fridykkeren fysiske
kapasitet.

2. TIDSFRISTER

2.1 Publisering av invitasjon
2.1.1 Invitasjon med påmelding skal publiseres 6 uker før konkurransens start. Administrasjonen i

NDF publisere invitasjonen på forbundets nettsider.
2.1.2 Stevneledelsen skal sende følgende informasjon til administrasjonen senest 7 uker før

konkurransens start:
- Tid og sted for konkurransen
- Program for konkurransen
- Navn og kontaktinformasjon på arrangør, sikkerhetsansvarlig og dommere,
- Kart og beskrivelse av konkurranseområdet og reserve-område

2.2 Påmelding
2.2.1 Påmeldingsfrist er 2 uker før konkurransestart.
2.2.2 Påmelding er bindende. Påmeldingsavgift refunderes ikke.

3. KONKURRANSEOMRÅDET

3.1 Konkurranseområdet fastsettes
3.1.1 Konkurranseområdet skal publiseres 6 uker før konkurransens start, med markert start- og

sluttpunkt.
3.1.2 Dersom konkurransen går over flere dager, skal det være forskjellig konkurranseområde hver

dag.

3.2 Reserve konkurranseområde
3.2.1 Er området slik at en må ta værforbehold, skal reserve-område utpekes.

3.3 Størrelse på området
3.3.1 Størrelsen på området bør fastsettes etter antall deltakere, og bør være så stort og av en slik

beskaffenhet at deltakerne ikke blir liggende på samme området.

3.4 Dykking i området før konkurransen
3.4.1 Ingen må dykke med apparat i området de siste 14 dager før konkurransen
3.4.2 Det må ikke fiskes med harpun de siste 14 dager før konkurransen.
3.4.3 Det er tillatt å svømme med ABC-utstyr i området før konkurransen.

3.5 Orientering før start
3.5.1 Sikkerhetsansvarlig orienterer om området før start.
3.5.2 Deltakere bør ha mulighet til å se hele området før konkurransen, enten fra land eller båt.
3.5.3 Arrangøren skal ha sjøkart over området, som deltakerne kan se før start.
3.5.4 Endring av starttidspunkt skal orienteres om minst 30 minutter før ny start.



4. KONKURRANSEDELTAKERNE OG UTSTYRET

4.1 Medlemskap, sertifikat og lisens
4.1.1 Deltakerne må være medlem av klubb tilsluttet NDF.
4.1.2 Deltakerne må ha godkjent fridykkersertifikat.
4.1.3 Deltakerne må ha løst lisens for inneværende sesong.
4.1.4 Deltakerne må ha satt seg inn anti-dopingreglementet til ADNO og gjennomført

e-læringskurset Ren Utøver versjon 2022.

4.2 Statsborgerskap
4.2.1 For å delta på NS-cup må man være medlem av en norsk dykkeklubb.
4.2.2 For å delta på NM må man være norsk statsborger, eller ha vært bosatt i Norge og medlem i

norsk dykkeklubb i minimum 1 år. Bostedsattest sendes til administrasjonen i NDF ved
påmelding.

4.3 Alder
4.3.1 Definisjon av aldersgrense; den alder man fyller i løpet av året legges til grunn for

aldersinndeling.
4.3.2 Aldersgrenser for deltakelse: 16-99 år.
4.3.3 Deltakere under 18 år skal ha skriftlig godkjennelse fra foresatte for deltakelse.

4.4 Klasser
4.4.1 Utøverne skal deles inn i individuell dame- og herreklasse.

4.5 Utstyret
4.5.1. Deltakerne skal benytte beskyttelsesdrakt, kniv med skarp egg, blybelte med hurtigutløsende

beltespennene, overflatebøye og line.
4.5.2 Deltakere kan ikke benytte seg av trykkluftflasker.
4.5.3 Det er tillatt å bruke harpun m/fjær, strikk eller trykkluft, som kan lades og settes i funksjon

kun ved bruk av deltakers egen muskelkraft.
4.5.4 Det kan bare benyttes spyd med en spiss. For hawaiislynge godtas flere spisser.
4.5.5 Det skal benyttes overflatebøye som skal være godt synlig ved signalfarge og alpha-flagg.

Bøya skal ha oppdrift større enn vekten av deltakerens blybelte, men ikke mindre enn 10 kg.
4.5.6 Bøya skal til enhver tid være festet til blybeltet til utøveren under konkurransen, med line som

kan kuttes med kniv.
4.5.7 Det er tillatt å bruke bøya som bæreinnretning for fangst under konkurransen.
4.5.8 Utstyret kontrolleres og godkjennes av dommerne før start.

5. ARRANGEMENTSKOMITÉ, SIKKERHETSLEDER OG DOMMERE

5.1 Arrangementskommitéen
5.1.1 Det skal oppnevnes en arrangementskomité på minimum 3 medlemmer.

Arrangementskomitéen skal bestå av arrangør, sikkerhetsleder og 3 dommere.
5.1.2 Det skal oppnevnes 3 dommere. Dommerne skal være upartiske, og kan ikke delta i

konkurransen.
5.1.3 Det skal oppnevnes 1 sikkerhetsleder, som fungerer som dykkeleder og kontaktperson under

selve konkurransen. Sikkerhetsleder kan ikke delta i konkurransen. Dersom arrangør ikke
deltar i konkurransen, bør arrangør fungere som sikkerhetsleder. Sikkerhetsleder kan også



fungere som dommer.
5.1.2 Arrangør fungerer som kontaktperson for NDF frem mot konkurransen. Dersom arrangør

deltar i konkurransen, kan ikke arrangør fungere som sikkerhetsleder eller dommer.

5.2 Stevneledelsens oppgaver
5.2.1 Kontrollere at konkurranseområdet er trygt for utøverne. Sjekke eventuelle fergetider, og

opplyse lokale båtforeninger om at det foregår et arrangement i området.
5.2.2 Sørge for at sjøkart over området er tilgjengelig på konkurranseplassen
5.2.3 Orientere om start og avslutning av konkurransen.
5.2.4 Gi alle deltakerne en god orientering over området.
5.2.5 Lese opp sikkerhetsreglene for deltakerne før start
5.2.6 Sørge for at vekter til veiing av fangsten, papir og skrivesaker o.l. er tilgjengelig.
5.2.7 Sørge for at det sikkerhetsmessige utstyret og personene er til stede på de foreskrevne plasser.
5.2.8 Sørge for at nødvendige båter er til stede under konkurransen.
5.2.9 Sørge for at all fangst blir utnyttet og ikke blir liggende igjen på stevneplassen.
5.2.10 Sørge for innsendelse av resultater til NDF umiddelbart etter konkurransen.
5.2.11 Sørge for innsendelse av konkurranse-rapport til NDF senest en uke etter konkurransen.

5.3 Dommere
5.3.1 Konkurransen skal ha 3 godkjente dommere som en del av arrangementskomitéen.
5.3.2 Dommerne skal være upartiske og ha satt seg godt inn i regelverket.
5.3.3 Under konkurransen skal dommerne oppholde seg på steder der de har god oversikt over

konkurranseområdet, på land eller i båt. Da skal ha kikkert og kommunikasjonsutstyr.
5.3.4 Dommerne skal avgjøre tvister om selve konkurransen og den sikkerhetsmessige siden.
5.3.5 Dommerne skal kontrollere deltakernes utstyr.
5.3.6 Dommerne skal behandle innkomne protester.
5.3.7 Dommerne skal avgjøre om konkurransen skal avbrytes før den fastsatte tid.
5.3.8 Dommerne skal organisere kontroll og veiing av fangst. Utøverne kan ikke veie egen fangst.

5.4 Sikkerhetsleder
5.4.1 Det skal oppnevnes en sikkerhetsleder blant stevneledelsen. Sikkerhetsleder kan ikke deltar i

konkurransen.
5.4.2 Sikkerhetsleder skal fungere som dykkeleder under konkurransen, og er kontaktperson dersom

det skulle oppstå en hendelse.
5.4.3 Det skal være redningsutstyr for å gi førstehjelp på stevneplassen.
5.4.4 Under konkurransen skal sikkerhetsleder oppholde seg på steder der de har god oversikt over

konkurranseområdet, på land eller i båt. Da skal ha kikkert og kommunikasjonsutstyr.
5.4.4 Det skal være minst én sikkerhetsbåt til stede ved konkurransen. Ved større konkurranser skal

antall sikkerhetsbåter økes.

6. KONKURRANSEN

6.1. Starten av konkurransen
6.1.1 Start fra  et bestemt startområde markert på kart over konkurranseområdet.
6.1.2 Arrangør avgjør om utøverne starter fra land eller i vannet. Ved start i vannet skal utøverne ha

hodet over vann frem til start.
6.1.3 Starten markeres med lydsignal.
6.1.4 Harpunen skal lades først når konkurransen er startet og dykkeren er i sjøen.
6.1.5 Harpunen skal kun lades dersom ingen andre er i umiddelbar nærhet.



6.2 Konkurransens varighet
6.2.1 Konkurransen varighet skal publiseres i invitasjonen, 6 uker før konkurranse.
6.2.2 NS-cup skal vare i minimum 3 timer og maksimum 4 timer. Norgesmesterskap skal vare over

2 dager med minimum 4 timer og maksimum 5 timer per dag.
6.2.3 Dersom konkurransen er påbegynt, og må avbrytes pga. dårlig vær eller andre uforutsette

omstendigheter, vil den bli betraktet som gyldig dersom den har vart i 6 timer for begge dager
til sammen under NM. For NS-cup avgjør dommerne gyldigheten.

6.3 Avslutning av konkurransen
6.3.1 Avslutningen markeres med lydsignal.
6.3.2 Ved sluttsignal skal dykkeren være i målområdet og harpunen avspent.
6.3.3 Deltakere som ikke er i målområdet ved sluttsignal vil bli diskvalifisert fra konkurransedagen.

7. UTREGNING AV POENG

7.1 Poenggivende arter
7.1.1 NDF sine konkurranser i undervannsjakt følger norsk lovverk for fritidsfiske. Arter som er

forbudt å fiske i henhold til norsk lov, er forbudte i konkurranser. Deltakere som tar fisk som
strider mot norsk lov vil bli diskvalifisert fra konkurranse.

7.1.2 Arter som er tillatt å fiske av norsk lov, er lov å ta i konkurranser, men kun poenggivende arter
gir poeng.

7.1.1 Poenggivende arter deles inn i 3 grupper:
- Gr. 1: Torsk, lyr, hyse, sei, lysing, havabbor, lange, brosme. Konkurransemål: 45 cm

Hvitting, makrell, taggmakrell, sild. Konkurransemål: 35 cm
- Gr. 2: Rødspette, Skrubbe, Slettvar, Piggvar, øvrig flatfisk. Konkurransemål: 35 cm
- Gr. 3: Kveite. Konkurransemål: 80cm

Breiflabb, steinbit. Konkurransemål: 60cm

7.2 Minstemål og konkurransemål
7.2.1 NDF sine konkurranser i undervannsjakt følger norsk lovverk for fritidsfiske. Fisk under

norske nasjonale minstemål er forbudt å ta i konkurranser. Deltakere som tar fisk som strider
mot norsk lov vil bli diskvalifisert fra konkurransedagen.

7.2.2 Det settes konkurransemål per art (7.1.1), som er konkurransens minstemål for arten. Artens
konkurransemål er større enn norske nasjonale minstemål for arten.

7.2.3 Arrangementskomitéen kan sette lokale konkurransemål for sin konkurranse. Disse må
publiseres i invitasjonen, 6 uker før konkurransen. Dersom intet annet publiseres, følges
konkurransemålene i 7.1.1.

7.2.4 Minstemål og konkurransemål må justeres etter geografisk plassering av konkurransen; det er
forskjell i nasjonale minstemål for enkelte arter avhengig av om man er sør eller nord for 62°
breddegrad.

7.2.5 Konkurransemål skal settes basert på lengde, og ikke vekt.
7.2.6 Konkurransemål bør ligge på 5 cm over nasjonalt minstemål.
7.2.7 Arrangementskomitéen er pliktig til å informere om norske minstemål i invitasjonen og i

orienteringen før konkurransestart.
7.2.8 Det gis minuspoeng tilsvarende treffpoeng for innveiing av fisk under konkurransemål.

Innveiing av fisk under nasjonalt minstemål medfører diskvalifikasjon fra konkurransedagen.



7.3 Vekt-poeng
7.3.1 Det gis vekt-poeng per gram fisk:

- Gr. 1: 1 poeng per gram fisk
- Gr. 2: 0,5 poeng per gram fisk
- Gr.3: 0,5 poeng per gram fisk

7.4 Treff-poeng
7.4.1 Det gis treff-poeng per fisk:

- Gr.1: 1000 treff-poeng
- Gr.2: 500 treff-poeng
- Gr.3: 0 treff-poeng

7.5 Arts-poeng
7.5.1 Det gis 1000 arts-poeng per art, etter første art.

7.6 Kvote-poeng
7.6.1 Det gis 1000 kvote-poeng for oppnådd full kvote for hver art i gruppe 1 og 2.
7.6.2 Det er en kvote på 5 fisk per art, gruppe 1 og 2.
7.6.3 Det er en kvote på 1 fisk per art i gruppe 3. Gruppe 3 gir ikke kvotebonus.
7.6.4 Deltakere som tar mer enn kvoten sin for én art får ikke poeng for antall fisk over

kvotegrensen, og mister i tillegg alle poeng for den største fisken av den arten. Deltakeren får
ikke kvotebonus for arten.

7.7 Bonuspoeng
7.7.1 Det gis 1000 bonuspoeng til konkurransens største fisk.

7.8 Maksimal poengsum
7.8.1 Maksimal poengsum per fisk er 10 000 poeng, inkludert treffpoeng.

7.9 Lik poengsum
7.9.1 Dersom to deltakere oppnår lik poengsum, skal antall fisk være avgjørende. All fisk teller likt.
7.9.2 Dersom to deltakere oppnår lik poengsum og likt antall fisk, skal største fisk i gram være

avgjørende.

8. REGELBRUDD OG DISKVALIFIKASJON

8.1 Regelbrudd
8.1.1 Deltakerne skal ikke på noen måte hindre avviklingen av konkurransen, eller konkurrentene.
8.1.2 Deltakerne skal holde en minimumsavstand på 20 meter fra hverandre under aktiv jakt.
8.1.3 Det gis startforbud til deltakere som mangler nødvendig utstyr.
8.1.4 Det er forbudt å spenne harpunen over vann.
8.1.5 Det er forbudt å fiske før konkurransen er startet, og etter at den er slutt.
8.1.6 Det er forbudt å levere fangst til en annen deltaker, eller bytte fangst mellom deltakere.
8.1.7 Det er forbudt å fange død fisk.
8.1.8 Det er forbudt å dumpe fisk. All fisk som skytes skal leveres til dommerne ved avsluttning av

konkurransen.



8.2 Diskvalifikasjon
8.2.1 Den skal diskvalifiseres som:

- Prøver å gjøre fisken tyngre ved hjelp av stein o.l.
- Fortsetter å fiske etter at konkurransen er avsluttet.
- Med hensikt forstyrrer andre deltagere.
- Nærmer seg en annen deltaker innenfor 20 meter under jakt.
- Bryter sikkerhetsbestemmelsene.
- Ikke overkommer påbud og henvisninger gitt av arrangementskomitéen, dommere

eller andre som har med kontroll og sikkerhetstjenesten å gjøre.
- Fanger død fisk.
- Dumper fisk.
- Kommer for sent til mål.

8.2.2 Ved bytte av fisk skal begge diskvalifiseres.
8.2.3 Ved uanstendig oppførsel overfor dommerne eller andre konkurranseutøvere vil det gis en

advarsel. Grov uanstendighet eller fortsettelse etter advarsel kan føre til diskvalifikasjon.

8.3 Protester
8.3.1 Protester skal leveres skriftlig til dommerne, og protestgebyr på kr. 500,- overføres til

arrangørklubb, før veiing tar til.
8.3.2 Alle protester skal avgjøres av dommerne.
8.3.3 Alle protester og avgjørelser skal sendes på kopi til NDF.
8.3.3 Alle avgjørelser kan ankes inn for NDF.
8.3.4 Protester vedrørende arrangementet, gjennomføringen av konkurransen, og forhold

vedrørende sikkerhet, skal sendes NDF på epost til dykking@nif.idrett.no og kopi til
arrangøren.

9. SIKKERHETSREGLER

9.1 Deltakeren
9.1.1 Deltakeren er selv ansvarlig for sin egen sikkerhet, og skal ikke sette seg selv i farlige

situasjoner.
9.1.2 Deltakeren skal være frisk og i god form.
9.1.2 Deltageren skal holde seg innenfor det oppmerkede konkurranseområdet.
9.1.3 Deltakeren skal ikke dykke der det er garn, tau, teiner eller lignende.
9.1.4 Deltakerne må ta hensyn til hverandre slik at man unngår å forstyrre andre.

9.2 Sikkerhetsavstand
9.2.1 Deltakere skal holde seg på en minimumsavstand på 20 meter fra hverandre under aktiv jakt.
9.2.1 Deltakere som ønsker å snakke sammen under konkurransen skal signalisere og avtale dette på

20 meters avstand. Deltakerne skal sørge for at begge har avspente harpuner før de nærmer seg
hverandre.



9.3 Harpunen
9.3.1 Harpunen er et våpen, og skal behandles deretter. Deltakerne må vise stor forsiktighet med

harpunen.
9.3.2 Utøvere under 18 år skal ha skriftlig tillatelse fra foresatte for bruk av harpun.
9.3.2 Det er forbudt å spenne harpunen på land. Dette gjelder også før og etter konkurransen.
9.3.3 Harpunen skal kun være spent under vann.
9.3.4 Det er forbudt å sikte harpunen mot andre mennesker, spent eller ikke spent.

9.4 Sikkerhetsbåt
9.4.1 Sikkerhetsbåt skal følg med på deltakerne og forsikre seg om at alle deltakere har det bra.
9.4.2 Båtførere skal kun nærme seg deltakerne med båt når der er forsvarlig, slik at ingen deltager

blir forulempet eller skadet.
9.4.3 Skal dykkere påkalle sikkerhetsbåt under fare, skal de vifte med armer fra side til side.

9.5 Brudd på sikkerhetsregler
9.5.1 Alvorlige brudd på sikkerhetsreglene skal rapporteres til forbundet.

10. PREMIERING

10.1 Rangering
10.1.1 Deltakerne rangeres etter høyest poengsum i sin klasse.
10.1.2 Deltakere som ikke får poeng under konkurransen skal ikke rangeres i sin klasse. Disse skal

markeres med 0 poeng i resultat-skjemaet, uten plassering.
10.1.3 Deltakere som ikke møter til start, ikke fullfører konkurransen eller blir diskvalifisert fra

konkurransen skal ikke rangeres i sin klasse. Disse skal markeres med betegnelsen DNF i
resultat-skjemaet, under deltakere med 0 poeng.

10.2 Premiering NS-cup
10.2.1 NDF deler ikke ut premier til NS-cup.
10.2.2 Arrangementskomitéen kan anskaffe sponsorpremier om det er ønskelig.
10.2.3 Ved utdeling av sponsorpremier skal det deles ut premier i klassene individuell herre og dame.

10.3 Premiering NM
10.3.1 Premiering i NM skal være NDF-medalje. NDF er ansvarlig for anskaffelse og inskripsjon.
10.3.2 Inskripsjon skal inneholde: NM, årstall, gren, klasse
10.3.3 Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass til individuell herre og dame
10.3.4 Arrangementskomitéen kan anskaffe sponsorpremier om det er ønskelig.

11. UTTAK TIL LANDSLAG

11.1 Uttak
11.1.1 Uttak til landslag som sendes til Nordisk, EM og VM baseres på høyest sammenlagte

plasserings-poengsum (10.2) fra de to siste Norgesmesterskap før uttaket.
11.1.2 Nytt uttak gjøres før hvert internasjonale mesterskap.
11.1.3 Landslagsutøvere som tas ut til EM og VM må være norske statsborgere, og medlem i en

norsk dykkeklubb.



11.1.4 Landslagsutøvere som tas ut til Nordisk mesterskap må være medlem av en norsk klubb.
Utøvere uten norsk statsborgerskap må ha vært bosatt i Norge og medlem i en norsk klubb i
minst 1 år.

11.1.2 Dersom en utøver ikke har anledning til å delta på mesterskapet utøveren er tatt ut til, tilfaller
plassen til neste utøver med høyest sammenlagte plasserings-poengsum.

11.1.3 Ved lik sammenlagt plasserings-poengsum tilfaller plassen til utøveren med høyest poengsum
ved siste Norgesmesterskap før uttaket.

11.1.4 Utøvere som ikke kvalifiserer til uttak til norsk landslag (11.1.3) skal ikke tas med i
rangeringen ved utregning av plasseringspoeng.

11.2 Plasseringspoeng
11.2.1 Plassering Poengsum Plassering Poengsum

1.plass 100 11.plass 10
2.plass 80 12.plass 9
3.plass 60 13.plass 8
4.plass 45 14.plass 7
5.plass 40 15.plass 6
6.plass 35 16.plass 5
7.plass 30 17.plass 4
8.plass 25 18.plass 3
9.plass 20 19.plass 2
10.plass 15 20.plass + 1

11.2.2 Dersom flere enn 20 utøvere rangeres, vil alle deltakere under 20.plass få 1
plasseringspoeng.


