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Onsevig Havn og Gadusen 
gentager succen fra 2011 og 

starter tilmeldingen til DM 2011 
i Fladfisk for lyst-og småbåde. 
Tilmeldingen foregår via www.
onsevighavn.dk Peter Dan Petersen, 
Onsevig Havn udtaler: Vi var godt 
tilfredse med arrangementet i 2010, 
især efter det var første gang vi ar-
rangerede et større fiskestævne, der 
var gode tilbagemeldinger og kon-
struktive ideer. Tilbagemeldingerne 
sammen med de erfaringer vi har 
gjort betyder at vi vil gøre vores 
yderste for at lave et større og 
bedre stævne i år. 

Nye tiltag er bl.a. at vi tømmer 
hele inderhavnen, så der er 

bedre plads til alle, der kommer et 
stort telt på havnen, vi har igen i 
år lejet kroen og som noget nyt vil 
man kunne leje en seng på kroen. 
Vi kan glæde os over den store 
opmærksomhed, der har været om-
kring stævnet, det har bl.a. betydet 
at vores sponsorere er med igen 
og ikke mindst er der kommet nye 
til. Omtalen har været så stor at vi 
endda er blevet kontaktet af flere 
som gerne vil bruge stævnet til at 
promovere deres produkter ved DM 
i Fladfisk.

Nye regler og in-
troduktion af DM 
for bedste TEAM

Poul-Erik Hagemann (Gadusn) ud-
taler: Vi havde store diskussioner 

sidste år om vi skulle lave team 
konkurrence eller ej, men vi valgte 
også at prøve os frem, efter at have 
gennemgået alle tilbagemeldinger 
og talt med en masse mennesker er 
vi blevet enige om at ændre re-
glerne. Vi kårer en individuel Dansk 
mester som i 2010, men i år vil det 
blive største fisk der vinder guld. 
Hver fladfisketype får et normtal 
(dette er forklaret i regelsættet) 
dette betyder at en god stor Rød-
spætte kan vinde over f. eks en pæn 
Pighvar, systemet er kendt og brugt 
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Tilmelding til DM i fladfisk 2011 er 
startet, Danmarks 2 største fiskestævne.

ved for skellige konkurrencer., men 
det betyder at der ikke kan snydes på 
nogen måde, Dansk Mester er ham 
med den største fisk, Der vil igen i år 
være pengepræmier for største fisk 
i de forskellige arter. Som noget nyt 
introducere vi også Dansk mesterskab 
for teams, da vi ikke er sikre på at alle 
vil deltage i denne konkurrence skal 
man tilmelde sig separat til team-
konkurrencen, her vil regelsættet 
være at hver båd kan indveje en fisk 
af hver type og vindende team er 
dem som har flest point. 

Vi tror på at disse ændringer, be-
tyder mere klarhed og at diskus-

sionerne omkring at der byttes fisk 
mv. er en saga blot. VI tror at vi med 
disse ændringer har fået et super 
regelsæt som vil hæve det sportslige 
niveau.

Sov godt lej en seng 
på Onsevig Kro

Vi fik flere forespørgsler sidste år 
omkring sengene på Onsevig Kro - 

(er nu lejerskole) Vi har derfor beslut-
tet at vi vil leje sengene ud til billige 
penge, hovedparten af sengene er på 
sovesale 8-12 mand, vi lejer dem ud 
for 85 kr. pr seng, du skal selv have 
sengetøj med, men du får en god 
varm seng der ikke bevæger sig og 
selvfølgelig er der badeforhold. Som 
det ser ud lige nu vil aftensmaden 
lørdag aften ikke være på kroen, men 
på havnen. 

Danmarks andet største fiskestævne - tilmedeling er åben
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Vi forbedre informationsniveauet

Der var god gang i kommunikatio-
nen på nettet sidste år omkring 

stævnen, men alt kan gøres bedre, 
vi håber med dette Nyhedsbrev få 
øget informationsniveauet og ud-
bredt kendskabet til stævnet. Første 
udsendelse sker via den mailadresse 
vi opbyggede sidste år, kender du 
nogen som du mener skal høre om 
stævnet beder vi dig videresende 
nyhedsbrevet eller evt. printe det ud 
og ophænge det i din lokale klub. 
Der skal gerne komme lidt flere inden 
stævnestarten, mangler du nogen 
form for information eller mener du 
der er noget der skal belyses kan du 
skrive til os på onsevig@onsevighavn.
dk.

Der er igen i år gode 
kontante præmier

Individuel Dansk Mester
Guld:   10.000 kr.
Sølv:   Sponsorpræmie
Bronze:  Sponsorpræmie

Team Dansk mester
Guld:   5.000 kr.
Sølv:   Sponsorpræmie
Bronze:  Sponsorpræmie

Største Skrubbe:  2.000 kr.
Største Rødspætte:  2.000 kr.
Største Isning:  2.000 kr.
Største Pighvar:  2.000 kr.

Sponsorpræmierne vil blive 
oplyst senere.

Alle Guld-Sølv-Bronze vindere 
får overrakt DM medaljer.
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•	 DM	i	fladfisk	2011	bliver	
større	og	sjovere	end	
i	2011,	det	bliver	et	
stævne	hvor	alle	lyst-	og	
småbåde	kan	deltage

Skal du være Dansk mester i Fladfisk 2011?, sidste 
års superfisker og Dansk Mester i Fladfisk hotho 
vestergaard

DM plakat

Vi har lavet en DM plakat, hvis du 
vil hjælpe os med at udbrede 

kendskabet til stævnet kan du hente 
den på www.onsevighavn.dk

DM i Fladfisk har 
vokseværk

Vi har med glæde kunne konstatere 
at DM i fladfisk tiltrækker mange 

fiskere I 2010 havde vi både med fra 
det meste af landet, hovedparten 
kom fra Lolland-Falster og Sjælland, 
men der var flere fra Jylland og Fyn.VI 
forventer at vi kommer over 100 både 
her i 2011, der har været en over-
vældende interesse fra lystfiskere og 
ikke mindst har vi med glæde kunnet 
konstatere at stævnet også har fanget 
flere sponsorers bevågenhed. Det har 
betydet at vi har kunnet hæve den 
kontante præmiesum fra 18.000 kr i 
2010 til 23.000 kr i 2011. Vi kan også 
glæde os over at mængden af spon-
sorpræmier også bliver større i år. 


