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Tredje DM i Fladfisk er afs-
luttet
Med en ny rekord på 160 
både og 440 fiskere, blev 
dette års DM åbnet i fredag 
d.  21. september. Vi fik 6 
afbud pga. vejret, samt et 
par stykker, der opgav på 
vejen til Onsevig fredag, 
ligeledes pga. det dårlige 
vejr. Totalt var vi 151 både 
til stævnet en helt utrolig 
opbagning, som vi i Onsevig 
er stolte af.
Tredje DM i Fladfisk er nu 
afsluttet, vi mener fra On-
sevig’s side, at dette års 
stævne også var en suc-
ces. Til trods for det dår-
lige vejr fredag og lørdag 
var humøret højt. Søndag 
kunne vi alle heldigvis 
nyde stævnet i et pragtfuldt 
fiskevejr. Det er utroligt 
dejligt at arrangere et sådan 
stævne, når både deltagere 
og tilskuere har et så dejligt 
humør, så hermed en tak 
fra havnens side, tak for 
at alle deltagerne bidrog til 
en god weekend. Der skal 
også rettes en stor tak til 
alle sponsorerne for deres 
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opbakning til stævnet, kære 
deltagere husk det, se på lis-
ten og prioriter dem op, når i 
går på indkøb. Der skal også 
rettes en stor tak til de 40 
frivillige, som holdt stævnet 
kørende, tak for den store 
indsats og ikke mindst tak til 
Kim Hansen, Big Bandit for 
hjælp med is.
Vi havde store bekymringer 
om, hvordan vi kunne hånd-
tere de 160 både, især ved 
optagning, men efter en time 
var presset lettet fra rampen, 
det hele forløb i god ro og or-
den. Indvejningen forløb også 
fint, lørdag blev fiskene vejet 
ind over et større tidsrum, 
men om søndagen var der 
pres på omkring lukketid, da 
vi indenfor den sidste time så 
mange både race mod land! 
Vi må dog konstatere, at det 
tager sin tid at printe alle de 
forskellige resultatlister ud, 
denne process kan vi des-
værre ikke forkorte, heldigvis 
blev moleøl nydt i godt selsk-
ab og med forventningens 
glæde.
 Aftensmaden på kroen var 
også en fornøjelse, grundet 

Tredje DM i Fladfisk er afsluttet
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inspektion fra brandmyndigh-
ederne måtte vi placere telte 
ude foran kroen, blæsten 
drillede lidt og det var køligt 
i teltene. Maden, leveret af 
slagter Brian Friis, smagte 
herligt og fiskerne tilbragte 
nogle hyggelige timer på 
kroen lørdag aften. 

Konkurrencen
Vi havde i år strammet lidt 
op på reglerne, hver morgen 
blev ved lodtrækning ud-
valgt et antal både til tjek for 
om de havde medbragt fisk, 
derudover tog vi billeder af 
nøgletavlen ved tidsfristens 
udløb, trods gentagende 
informationer, missede et par 
stykker tiden, derfor fjernede 
vi vejesedlerne og de fik ikke 
indvejet fisk den pågældende 
dag, derfor husk nu nøglen 
næste gang!
Vejrudsigterne op til stævnet 
skiftede time for time. 
Lørdag morgen startede 
vi i 5-6 m/s i øsende regn, 
trods dette umulige vejr, var 
det en flot start uden no-
gen form for kaos, vinden 
tog til i løbet af dagen, men 
vi kan med tilfredshed ber-
ette at der blev udvist godt 
sømandsskab bådene kom 
løbende ind, når det blev 
for meget og vi er glade for 
at alle havde sikkerheden 
i højsæde, som en sagde: 
bådene lå som perler på 
en snor under langeland, 
der var udbredt søsyge og 
i bureauet mærkede vi en 
stor efterspørgsel på søsy-
gepiller!  Fra stævneledelsen 
side var vi også glade for 
at Marinekutteren ENØ lå 
ude for Onsevig,  der var 

heldigvis ikke brug for dem 
ude på vandet, de hjalp 
et par haverister til kaj om 
morgnen, men allerede lige 
ved startskuddet, altså ikke 
nogle alvorlige tilfælde.
Vejrudsigten Søndag var 
bedre, vi startede med 6-7 
m/s men med gode bølger, 
efter ca. en time faldt vinden 
og det endte med et pragt-
fuldt fiskevejr, svag vind og 
sol.
Ikke overraskende blev der 
fanget flest fisk om søndagen 
4993 mod 2900 om lørdagen, 

Team Garmin på vej til indvejning

På havnen stillede vi et par 
spørgsmål til skipper Søren 
Vesth på det vindende team 
Garmin.
Hvad var jeres strategi for 
dette års DM? - Søren Vesth: 
Vi havde lagt en benhård 
plan i år, der gik ud på, at vi 
ikke ville sejle til broen, men 
fiske i området syd for OMØ 
og fiske pighvar på førsteda-
gen. Desværre var her ingen 
fisk, selvom testfiskeri en uge 
forinden havde været rigtig 
godt, og da vi kl. 14 lørdag 
ikke havde en eneste fisk til 
indvejning, måtte taktikken 
laves om. Så vi sejlede over 
til nord spidsen af Lange-
land og prøvede de mange 
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grunde, der vist på søkortet 
ned mod lejbølle, her fik vi 
rimeligt hurtigt 4 pighvar og 
en del rødspætter og små 
isinger.
Efter Lørdagens fiskeri lå i 
godt nede på listen, hvad 
ændrede I? Søren Vesth: på 
Dag 2 fokuserede vi på at 
fiske Ising og Skrubber, som 
vi fik en del af lige uden for 
Onsevig havn, hvor vi også 
fik den store skrubbe. Begge 
dage fik vi alle fiskene mel-
lem 7-12 m vand.    
Søren har lovet at komme 
en gang i vinter og fortælle 
om hvordan, man bruger sit 
ekkolod rigtigt, måske kan vi 
lokke ham til igen i år at dele 
ud om sin viden. Dato kom-
mer senere,
Fra havnens side kan vi 
glæde os lidt over, netop hvor 
de fik den store skrubbe, det 
er faktisk sådan at hovedpar-
ten af de store fisk der har 
vundet præmier i DM konkur-
rencen er fanget indenfor 

en afstand af max 4 sm fra 
Havnen, det samme med 
den store pighvar på 2525 kg 
fanget af Kurt Jensen

Årets fisker 2012
Der har været flere gode 
emner til årets fisker 2012, 
men årets fisker 2012 kunne 
kun blive Poul-Erik Hage-
mann, af flere måske bedre 
kendt som gadusn.dk. Poul-
Erik var med til at starte DM 
i Fladfisk, han er hovedår-
sagen til at det blev kendt, 
han har med stor iver, spredt 
budskabet omkring stævnet 
og er en uvurderlig støtte 
omkring udformning af regler 
mv. Fra Onsevig har vi aldrig 
gået forgæves til Poul-Erik. 
På toppen er han en af de 
flittigste fiskere ud for Onse-
vig, altid i godt humør, deler 
åbent ud om gode positioner 
og metoder. Med titlen følger 
en middag for 3 på den fuld-
komne fisker i Onsevig.

Årets fisker 2012 Poul-Erik Hagemann (tv)
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Resultaterne
Reslutaterne kan ses på 
havnens hjemmeside.

  
Vi kan glæde os over at Mads 
Hussing der laver udsen-
delsen Fiskemagasinet på 
DK4 igen i år var tilstede 
ved DM i Fladfiskhan pro-
ducerede sidste år udsen-
delsen der gjorde stævnet 
kendt over hele landet. Nu 
kan vi forhåbentlig glæde os 
til en ny udsendelse.  

Mads Hussing - in action

DM i Fladfisk på Face-
book
 her vil vi opdatere omkring 
stævnet 2012, men også 
give informationer til stævnet 
2013.

Der er rigtig godt gang i det 
nyoprettede forum på Face-
book, her kan du udveksle 
synspunkter med andre del-
tagere og dele dine billeder 
og videoer med de andre 
deltagere.

Youtube
Lægger du film ud under 
youtube, må du gerne lige 
informere os, vi vil linke til 
dem på den Youtube DM i 
fladfisk kanal vi har lavet på 
Youtube, du kan finde linket 
på hjemmesiden under DM i 
Fladfisk.

Køb filmen om DM i 
Fladfisk 2012
Film fra dette års DM i Flad-
fisk, kan købes som DVD, 75 
kr. + porto, Dvd kan bestilles 
via mail august@c.dk

Evaluering
Vi har lagt et skema ud på 
havnens hjemmeside, under 
DM i Fladfisk 2012. Vi håber 
at så mange som muligt af 
årets deltagere vil besvare 
skemaet, resultatet skal brug-
es til at forbedre stævnet.

Næste år
DM i Fladfisk 2013 er fastlagt 
til weekend 21.-22. Septem-
ber.
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Vinderne
Individual Dansk mesterskab

Guld: Kurt Jensen, Sølv: Morten Springer, Bronce: Paw Meinertsen

Dansk Team Mesterskab

Guld: Team Garmin / Ringsted, Sølv: Team Trolling-Logen / Glostrup, 
Bronce: Team MP / Odense
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Største Rødspætte

Kim Most Olsen

Største Skrubbe

Paw Meinertsen
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Største Issing

Morten Springer

Største Pighvar

Kurt Jensen
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Vinder af Junior konkurrencen

Jacob Rej


