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Tilslutningen til DM i Fladfisk 
når i år nye højder. Tilmelding 
har blot været åben i 14 dage, 
og allerede har vi modtaget 
mere end 120 tilmeldinger, 
hvorfor vi nok igen i år må 
lukke for tilmelding før fris-
tens udløb.

Der har været en del mangler 
i mange af tilmeldingerne, 
derfor vi beder vi jer om at 
læse vejledningen nøje igen-
nem før tilmeldingen ud-
fyldes i webshoppen. Især er 
der mange som glemmer at 
notere bådens længde, denne 
information er vigtig idet vi 
vil dele havnen op i områder 
efter bådenes størrelser.
Dette er et af deltagernes 
egne gode forslag ved evalu-
ering af sidste års DM, så ved 
at udfylde dette punkt vil vi 
kunne pakke havnen endnu 
bedre.  For at lette vores 
arbejde, beder vi også alle 
deltagere om at opgive or-
drenummer fra tilmeldingen 
ved alle henvendelser til os, 
på forhånd tak!
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Flot start på tilmeldingen til 
DM i Fladfisk

Børsteorm  

Her kan du bestille børsteorm
 – bestil i god tid:

JGB Marine, 
A.E. Hansensvej 4, 4900 Nak-
skov telf. 69805050 eller 
21495251

Mertz i Nakskov, 
Heimdalsvej 9, 4900 Nakskov 
Tlf: 54921911.

Knivmuslinger

Leonard Muys har igen i år 
knivmuslinger som er rigtige 
gode til at fange fladfisk med. 
På hans hjemmeside http://
seafishingbaits.dk kan du be-
stille varer som Leonard tager 
med til Onsevig til DM. På siden 
kan du ligeledes se et filmklip, 
hvor han demonstrerer brugen 
af knivmuslingerne og mange 
andre gode tips til at fange 
de flade. På billedet ser du Le-
onards favoritter nemlig hans 
gode fladfiskeskeer.

http://www.jyskebank.dk
http://www.pantaenius.dk
http://www.garmin.com/da-DK
http://www.bygma.dk
http://www.lollandsbank.dk/
http://www.mertz.dk
http://www.jgbmarine.dk/
http://seafishingbaits.dk
http://www.bootsverleih.dk/index_dansk.htm
http://www.pallex.dk
http://www.marinetorvet.dk/
http://www.businesslf.dk/
http://seafishingbaits.dk
http://seafishingbaits.dk
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Bådudlejning
For dem der mangler en 
båd,  eller ikke vil transpor-
tere båden for langt, er det 
muligt at leje en båd hos IBI 
Bådudlejning i Spodsbjerg på 
Langeland, som udlejer joller i 
størrelser fra 3-8 personer. Alle 
både kan sejles uden førerbevis 
og er monteret med nye Yama-
ha 4-Takt motorer. Der findes i 
alt 14 forskellige størrelser, og 
priserne starter ved 440,00 pr. 
dag for en båd til 3 personer. 
Yderligere info på www.lejen-
baad.dk

Ledige pladser

Vi har fået et par henvendelser 
fra fiskere, om der evt. er le-
dige pladser på andre både, 
da deres både fra sidste år 
ikke deltager. Torben vil derfor 
gerne være formidler imellem 
fiskere og ledige pladser, derfor 
har du plads eller ønsker du en 
plads skriv til formidling@live.
dk Bemærk teksten i regelsæt-
tet ” Deltagende

bådene må ikke være af er-
hvervskarakter. Der må ikke 
være betalende deltagere om-
bord.”

Sov godt - lej en seng på 
Onsevig Kro

Du kan booke en seng på On-
sevig Kro - (nuværende lejr-
skole), samme hus hvor man 
også kan spise til billige 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!

http://www.jyskebank.dk
http://www.pantaenius.dk
http://www.garmin.com/da-DK
http://www.bygma.dk
http://www.lollandsbank.dk/
http://www.mertz.dk
http://www.jgbmarine.dk/
http://seafishingbaits.dk
http://www.bootsverleih.dk/index_dansk.htm
http://www.pallex.dk
http://www.marinetorvet.dk/
http://www.businesslf.dk/

