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1. Flot tilmeld-
ingsstatus på 60 
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Onsevig her og 
nu

3. Historisk ring er 
sluttet

4. Sov godt lej en 
seng.

Her ved udgangen af august har 
vi nået 60 tilmeldte både med 

over 160 deltagere. DM 2011 bliver 
stort, vi kan glæde os over, at der 
er deltagere fra alle egne af landet, 
og dermed kan vinderen med rette 
kalde sig Danmarksmester. Sidste 
år stoppede vi tilmeldingen ved 
82 både, men vi kunne med glæde 
konstatere, at der var mere plads i 
havnen, end vi forventede. Det viste 
sig, at bådene var gennemsnitlig 
kortere, end vi havde regnet med 
og dermed var der plads til flere. Vi 
er derfor ikke bange, hvis deltager-
antallet overstiger 100 både. Vi er i 
fuld gang med forberedelserne og 
som noget nyt vil der være mere 
fokus på stævnet i land, bl.a vil 8-9 
firmaer udstille og sælge deres 
produkter.

Fiskeriet ved Onsevig 
her og nu

Fladfiskeriet er i fuld gang, der er 
efter årstiden fornuftige fangster 

og der er godt gang i havnens lyst-
fiskerskibe. Følgende er et uddrag 
af fangsrapport fra m/s Hanne’s 
hjemmeside “ - Der er gode chancer 
for gevinst, når forholdene er til det. 
Det var det d. 21. august: Den, der fik 
flest, tog 53 flade med hjem, og den, 
som fik færrest, måtte nøjes med 10 
fisk.Han brugte så også kun den ene 
af de to pakker orm, han havde købt. 
Der skal bare hele tiden sættes friske 
orm på krogene! Fangsterne består af 
enkelte rødspætter, en del skrubber 
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Flot tilmeldingsstatus på 60 både

og flest isinger - og af og til en pighvar. 
Den største ising de seneste dage er 
vejet til 675 gram og de største skrub-
ber vejede op til godt et kilo.(BILLEDET: 
1075 gram fanget d.25.08. af Musa Tell, 
Stormose). Der er for tiden en del makrel 
i området, flere end de foregående år. 
Selv på fladfiskeforfang ( med perler) 
fanges der enkelte makrel. Fjæsingerne 
viser sig nu også blandt de flade.”
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Historisk ring er sluttet

I 1937 udtog fisker Nielsen, Onsevig 
patent på et Hornfiskeudbenings-

jern. Fra Onsevig museet var vores 
kendskab til historien herom meget 
begrænset, vi vidste, at der var ud-
taget et patent, idet vi havde fundet 
en kopi på nettet. En havde hørt om 
det men aldrig set en sådan.  Det 
var derfor glædeligt da Tyge Nielsen 
ringede for et stykke tid siden og 
spurgte, om han måtte udstille sine 
produkter under DM i fladfisk. Det 
viste sig, at han har det videreførende 
firma fra Fisker Nielsens aktiviteter, 
ydermere vil Tyge overlade en stribe 
af de gamle modeller til vores lille 
museum i Onsevig, på den måde 
bliver ringen sluttet. Udbening-
sjernene vil få en central placering i 
vores udstilling. Tyge vil udstille og 
sælge sine produkter under DM. De 
er alle håndlavet af ham selv, og det 
han tager med er udbeningsjern for 
Hornfisk og sild, flåtænger i flere stør-
relser for forskellige fiskearter – få en 
snak med ham på havnen!
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•	 DM i fladfisk 2011 bliver 
større og sjovere end 
i 2010, det bliver et 
stævne, hvor alle lyst- 
og småbåde kan delt-
age

Sov godt og lej en 
seng på Onsevig Kro

Vi fik flere forespørgsler sidste år 
omkring sengene på Onsevig 

Kro - (er nu lejerskole) Vi har derfor 
besluttet, at vi vil leje sengene ud til 
billige penge, hovedparten af sen-
gene 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 og rolig seng.


