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Tilmeldingerne strømmer 
stadig ind, vi har nu pas-
seret 135 både med 375 
fiskere på den foreløbige 
liste, og har dermed over-
gået de 122 både, der 
deltog til DM i Faldfisk i 
2011. De er tilmelde både er 
hjemhørende på hele 73 for-
skellige danske postnumre, 
en rigtig god repræsentation 
fra hele Danmark. Med over 
en uge tilbage af tilmeld-
ingsfristen, må vi tage vores 
forbehold i tilfælde af at an-
tallet af tilmeldte vil tage en 
stejl stigning på tilmelding-
skurven. I 2011 fik vi nemlig 
40 tilmeldinger i den sidste 
uge af tilmeldingsfristen, 
hvorfor vi sætter loft på for 
antallet af deltagere, da vi 
nærmer os hastigt grænsen 
for, hvad vi tror, at vi kan 
håndtere. 
I 2010 lukkede vi for 
tilmeldingerne ved 80 både, 
da vi troede, at der ikke var 
plads i havnen, men det 
gik fint. I 2011 fik vi pakket 
bådene, så der var mere frit 
vand i havnen og det med 
40 både mere. Vi ved at 160 
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både i havnen er muligt, men 
andre logistiske problemer 
vil opstå når hovedparten af 
bådene skal på land, fiskene 
skal indvejes mv. Vi vil derfor 
gøre vores ypperste med at 
pakke havnen, da det ikke 
skal ende, som en dårlig 
oplevelse med for lange ven-
tetider. Netop derfor har vi sat 
grænsen til 160 både.
Vi har gennemgået hele forlø-
bet, så hvor der tidligere har 
været flaskehalse eller hvor vi 
kan forudse, at der kan kom-
me flaskehalse, har vi øget 
indsatsen. Der vil være flere 
til at hjælpe omkring isætning 
og optagning af bådene. Sid-
ste år gik det fint med at få 

På vej mod ny rekord for DM i 
Fladfisk
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indvejet fiskene med 6 veje 
køer, men problemet kom 
med vores beregningssys-
tem, det er derfor nu blevet 
optimeret, så tiden for efter-
behandling af alle vejesedler 
kan halveres. Vi har igen 
fået IT- og svagstrømsin-
geniør studerende til at lave 
indtastningsarbejdet, så det 
kan gå ekstra hurtigt. For at 
skabe bedre plads i havnen 
rydder vi inderhavnen, og 
der arbejdes på højtryk for 
at få lagt ny belægning på 
jollebroen uden for havnen, 
så flere både kan have plads 
der.
Vi kan mærke stor lokal 
interesse for at komme ud at 
se på bådene under stævnet, 
hvilket skyldtes den store 
omtale i de lokale medier, og 
ikke mindst udsendelsen i 
Fiskemagasinet på DK4, der-
for har vi besluttet at spærre 
havnen af om søndagen i 
perioden, hvor bådene skal 
på land for al anden trafik 
end deltagernes biler med 
trailere.

Rygning af fisk
Under hele stævnet vil vores 
overrygemester, Bjarne Ro-
lighed, have gang i havnens 
nye rygeovn. Han vil ryge 
sild, makrel og derudover vil 
han tilbyde at ryge fladfisk 

for deltagerne, mens de er på 
vandet om søndagen, pris 5 
kr. pr fladfisk, yderligere in-
formation kommer snart, Ry-
geovnen er et af vores nyeste 
tiltag for at øge herligheden 
ved at være i Onsevig, ovnen 
er lavet på frivillig basis og 
kan frit bruges af de, som har 
fast bådplads i havnen eller 
årskort til rampen.

IS under DM
Kim Hansen - Team Big
Bandit, har skaffet is, så det 
er muligt for et mindre beløb 
at få kølet fiskene ned under 
stævnet.

Sov godt - lej en seng 
på Onsevig Kro
Du kan booke en seng på 
Onsevig Kro - (nuværende 
lejrskole), samme hus hvor 
man også kan spise til bil-
lige penge.  Hovedparten af 
sengene er på sovesale med 
8-12 mand og vi lejer dem ud 
for 85 kr. pr seng. Noter at du 
selv skal have sengetøj med, 
men du får til gengæld en 
god, varm og rolig seng! 


