
Great Belt Open 22-23/8 
 
Dansk Sportsdykkerforbunds uv-jagt udvalg inviterer hermed til Danmarks første internationale uv-jagt 

konkurrence. 
Konkurrencen foregår ved Storebæltsbroen og Sprogø. To steder hvor der er rigtig gode muligheder for 
at fange torsk, multer og fladfisk. 
Konkurrencen er sponseret med præmier af det russiske Dykker firma Scorpena 
 
Der kommer deltagere fra både Rusland og Finland samt naturligvis Danmark. 
Vi foreslår indkvartering på Danhostel Slagelse, Bjergbygade 78. Deltager gebyr dækker ikke 

indkvartering. 
 
Se vores Great Belt trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiWz4iblJBc&list=UUHBn-rtaQr5HCDDyUGO_vgQ 

 
Program:  
 

Torsdag aften kl 20.00 på Danhostel Slagelse Bjergbygade 78: Velkomst og gennemgang af regler og 
program. (Såfremt man ikke har mulighed for at komme så er der også kort briefing fredag morgen) 
 
Fredag kl 8.30: Vi mødes på MS-Bien turbåd på kajen bagved Føtex.  
 
Båden sejler kl 9.00 senest. På turen ud til konkurrence området ved Sprogø vil der være briefing om 

dagens jagt. Deltagerne vælger startområde på turen derud. 
Deltager betaling dækker transport. 
 Kl 10.00 konkurrence start 
 Kl 15.00 konkurrence slut 
 Kl 15-17 Efter jagten er der indvejning af dagens fangst. 
 

Lørdag kl 9.30  

Ved halskov rev under Storebæltsbroen lige ved isbådsmuseet. 
 
 Kl 10.00 konkurrence start 
 Kl 15.00 konkurrence slut 
 Kl 15-16.00 indvejning 
 Kl 19.00 Festmiddag på Danhostel Slagelse, deltager gebyr dækker maden. 
 

Pris for at deltage er 350 kr. 

Tilmelding foregår ved at der indsættes 350 kr. på reg.: 1551 konto: 5533996 samt sendes en mail til 

DSF@sportsdykning.dk med kontakt oplysninger, navn og CPR nr. (Skal bruges til brovagten af hensyn til 
dykning ved Storebæltsbroen.) 
 
Spørgsmål? Kontakt Johan Nielsen 22374390/jn@aquamind.dk 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZiWz4iblJBc&list=UUHBn-rtaQr5HCDDyUGO_vgQ
http://maps.google.com/maps?q=Danhostel%20Slagelse%20Bjergbygade%2078
mailto:DSF@sportsdykning.dk


Beskrivelse af områder: 
Sprogø er et fuglereservat så man må ikke gå i land på øen, langs stensætningerne ved bropiller, 
vindmøller og nordsiden af øen vrimler det med torsk og multer. Området går fra den vestlige pylon på 
Storebæltsbroen til og med lavbroens piller. Vindmøllerne er med i området også. 
Strømmen kan være stærk langs bropillerne men er svagere ved nordsiden af Sprogø. 
Tag en lille lygte 

med da både torsk 
og multer ofte står i 
huler. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Halskov rev dette 
sted er et legendarisk 

uvjagt sted hvor både 
bropillerne, 
ankerblokken samt 

indersiden af den 
gamle færgehavn 
byder på fantastisk 

fiskeri. Selve 
svømmeturen ud til 
ankerblokken er kun 
for erfarne da det er 
en tur på to km i ofte 
stærk strøm. 
Begyndere vil med 

held kunne overliste 
multer langs kysten 
samt torsk ved det 
inderste bropiller. 
 

 

Til begge steder er en 90 cm harpun, 5mm dragt at foretrække, signal flag A samt dykker kniv og et 
lille kompas er obligatorisk for at kunne deltage. 
 
Regler: 
Maximum 7 fisk per art til indvejning, men du må godt fange flere, de tæller bare ikke. 
Fladfisk skal være 30cm, undtaget pighvar og slethvar der skal være 35 cm 
Alle andre fisk skal være 45cm, kun spisefisk tæller med i konkurrencen. 
Fisk fanget under det lovpligtige mindstemål medfører diskvalifikation (Det lovpligtige er væsentlig 
under ovennævnte mål) 
Ål må ikke fanges. 
Det er påkrævet at have gyldigt fisketegn, køb det her https://www.fisketegn.dk  
Det er påkrævet at bøjelinen sidder fastgjort i bæltet. 
Konkurrence tiden er fem timer og for sen afslutning medfører 500 minus point per minut. 

GPS og båd er ikke tilladt. 

https://www.fisketegn.dk/

