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Søndag 25 August har vi 
passeret 140 både med ca. 
390 fiskere på den forelø-
bige tilmeldingsliste. Samme 
dato sidste år havde vi nået 
100 både. De tilmeldte både 
hører hjemme på 78 forskel-
lige postnumre, en rigtig flot 
opbakning til stævnet. Vi er 
glade for at kunne annoncere, 
at vi har lavet en aftale med 
Spodsbjerg-Tårs færgen, så 
det bliver billigere for både 
vest for Langelandsbæltet at 
deltage. 

Onsevig Fladfiske 
Akademi

Onsevig Havn har lanceret 
”Onsevig Fladfiske Akademi”, 
hvis formål er at samle viden 
om, og udbrede kendskabet 
til, at fange fladfisk, således 
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Vi nærmer os fuldt hus

at det bliver mere spændende 
for den enkelte at fiske efter 
de flade.  Vores erfaring er at 
det bliver sjovere, når kendska-
bet til den enkelte fisketype 
forbedres, hvad spiser den, 
hvilke dybder osv.

På Hjemmesiden finder du et 
menupunkt under DM i Fladfisk 
med titlen ”Onsevig Fladfiske 
Akademi”, hvor vi har samlet 
links til forskellige emner om-
kring Fladfisk.
Vi vil løbende opdatere denne 
side. Alle er velkomne til at 
komme med ideer, gode links 
og ønsker til emner der ønskes 
behandlet, send os blot en e-
mail.

I første omgang lægger vi 
en stribe korte film ud under 
havnens youtube kanal, hvor 
der er lavet en Playlist ”Onsevig 
Fladfiske Akademi”, Kanalen vil 
løbende blive opdateret med 
nye film, så det er en god ide 
at klikke sig ind på kanalen og 
abonnere på den – så får du 
direkte besked, når der er nye 
spændende film.

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://www.faergen.dk
http://www.daiwa.com/
www.navico.com
http://www.fiskeavisen.dk/
http://www.palby.dk/
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8QIAWzmqY-JfLwUmo43Ktp3e-W_Vqv7A
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8QIAWzmqY-JfLwUmo43Ktp3e-W_Vqv7A
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8QIAWzmqY-JfLwUmo43Ktp3e-W_Vqv7A
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Fladfisk 2013

Deltager du i DM i Fladfisk 
modtager du som vinder af en 
klasse en færgebillet til en val-
gfri overfart på en af Færgens 
ruter til Als, Bornholm, Fanø, 
Langeland og Samsø. Færge-
billetten inkluderer bil og per-
soner.

Sejl med LangelandsFærgen 
og tag gratis anhængeren 
med

Skal du deltage i DM i Fladfisk, 
kan du på udvalgte afgange 
rejse i bil og gratis medbringe 
din anhænger inkl. båd. Prisen 
er kun DKK 260,- pr. enkelttur 
for bil og anhænger op til 12 
meter lang inkl. 9 personer.

Afgange:
Spodsbjerg – Tårs kl. 05.15, 
06.15, 21.15, 22.15
Tårs – Spodsbjerg kl. 05.15, 
06.15, 21.15, 22.15
 
Læs mere og bestil billet
http://www.faergen.dk/serv-
ice/priser/langelandsfaergen/
campingtilbud.aspx

Fiskeriet her og nu

I farvandet ud for Onsevig har 
vi, udover de normale gode 
fangster af torsk og fladfisk, 
haft en rigtig god makrel sæ-
son. Lige nu er der fuld gang 
i fladfiskeriet, meldinger om 
pighvar fanges primært i garn 
lige ud for havnen.

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, 

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://www.faergen.dk
http://www.daiwa.com/
www.navico.com
http://www.fiskeavisen.dk/
http://www.palby.dk/
http://seafishingbaits.dk
http://seafishingbaits.dk
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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.

Sov godt - lej en seng på 
Onsevig Kro

Du kan booke en seng på Onse-
vig Kro - (nuværende lejrskole), 
samme hus hvor man også kan 
spise til billige penge. Hoved-
parten af sengene er på sove-
sale 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!

Pallex Fladfiskeforfang

Palle Pedersen har lavet et hit 
af et fiskeforfang, som han 
har udviklet sammen med sin 
makker Kim under de sidste 2 
DM’er i Onsevig.
De to har tilsammen fanget 
1100 fladfisk under begge 
stævner, ikke ringe! Palle men-
er, at det især er den specielle 
folie de bruger, som kaster 
mange farver rundt, når lyset 
rammer det, samt at den virker 
som et tiltrækkende fødeemne 
for de flade.

Palle har samlet mails med god 
respons på sin hjemmeside, 
som dokumentation på, at det 
ikke er helt forkert. For at ud-
brede kendskabet vil hver båd 
få et forfang med i startposen 
ved dette års DM. Du kan også 
bestille forfangene på www.
pallex.dk 

I Onsevig er vi stolte over, at 
han har udviklet det hernede 
og ikke mindst, at vi satte et 
par billeder på hjemmesiden 
af forfanget, der resulterede 
i, at han fik bestillinger ind på 
forfanget og satte det i produk-
tion, med flere tusinde solgte 
nu. Vi har lavet en lille film, som 
er lagt ud på Onsevig Fladfiske 
Akademi, det er lektion 6, her 
kan du få hele historien.

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://www.faergen.dk
http://www.daiwa.com/
www.navico.com
http://www.fiskeavisen.dk/
http://www.palby.dk/
www.pallex.dk
www.pallex.dk

