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Nyhedsbrev  2011/5

Onsevig Havn
www.onsevighavn.dk

Så er der 2 dage til starten på DM 
i Fladfisk, tag det gode humør 

med, vejrudsigten ser godt ud og 
der er pt. godt med fisk i bæltet. 
Fra Onsevig Havns side har vi gjort 
det bedste vi evner for at det bliver 
et godt stævne, Ildsjæle har arbe-
jdet på havnen de sidste par uger. 
Nedenfor lidt praktisk info.

Ved ankomst

Ved ankomst skal I check-in i 
bureauet, her vil i blive ind-

skrevet og få udleveret startpakke, 
følg anvisningerne fra havnens folk 
omkring søsætning samt, hvor i skal 
ligge i havnen. Trailerne skal park-
eres oppe i byen som sidste år, dog 
et andet sted, der vil være P-skilt.

Formalia

Vi blander os ikke i om I har 
fisketegn og om sikkerhedsuds-

tyret er i orden.  Det er den enkelte 
skippers ansvar, at skibet er i sødy-
gtig stand og sikkerhedsudstyret er 
i orden.

Plads i Havnen

Følg havnefogedens anvisninger, 
der bliver trængsel i havnen, 

tag derfor gode fortøjninger med 
og fendere, forvent ikke at naboen 
har det med for dig. Du må ikke 
forvente, at du får samme plads når 
du kommer ind, som du havde om 
morgnen. Vi pakker havnen i den 
rækkefølge bådene kommer.
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Fortæring Fredag/

lørdag

Der er i hele perioden pølser 
– suppe og ostemadder på 

havnen. Vil du have madpakke til 
lørdag skal du hurtigst muligt bestille 
det på onsevig@onsevighavn.dk

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 
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 og behagelig seng.

Begge sheltere er nu optaget.

Opbevaring af fisk

Der bliver opstillet 2 frysere på 
havnen til opbevaring af fisk for 

DE der kommer LANGVEJS fra. Husk 
poser til fiskene.

Danmarks næststørste fiskestævne  24 - 25. september

Det bliver stort 119 både 305 Lystfiskere


