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Deltagerantallet for DM i 
Fladfisk 2013 er endt på 161 
både og 451 mand, ny re-
kord lige over 2012, hvor der 
var 160 både og 440 fiskere. 
Det er dejligt at se, at vi kan 
holde niveauet, især trods det 
dårlige vejr vi havde lørdag 
sidste år. 

Dommerkomitéen bestående 
af Poul-Erik Hagemann, 
Bjarne Lehne og Peter Dan 
Petersen har i vinterens løb 
justeret regelsættet for DM i 
Fladfisk. 
Normtallene er justeret ind 
efter fangsterne fra de forrige 
DM’er, det er 2012 normtal-
lene i parentes.

Normtal:
Issing:        900 g. (972)
Pighvar:   3300 g. (3500)
Skrubbe:   1500 g. (2130)
Rødspætte:   2000 g. (3000)

De nye normtal skulle give en 
større jævnbyrdighed imel-
lem arterne.
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Fuldt hus - ny rekord 

Vi har diskuteret meget, om 
vindstyrker for stævnets gen-
nemførsel, hvorfor vi har 
lavet guidelines, som stævne-
komiteen vil bruge i vurderin-
gen hver morgen.

Følgende er stævneledelsens 
guidelines:

1) Max. 8-10 m/s fra SV til  
 NØ (dog kontrolleres  
 bølgehøjde)
2) Max. 10-12 NØ til SV
3) Vindstyrke bestemmes  
 efter Farvandsvæsnets  
 vejrudsigt på: http://ifm. 
 fcoo.dk/

I tilfælde af konkurrencen aflys-
es tidligere, meddeles dette 
over VHF kanal 72 samt pr. sms 
til alle deltager, indvejning 
påbegyndes straks efter med-
delelsen er afgivet og lukkes 
2-3 timer efter aflysningstid-
spunktet.

Derudover har vi tilføjet reglen 
om skippers ansvar i forbind-

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/
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else med deltagelse i stævnet:

Det er til enhver tid skipperens 
fulde ansvar, at sikre at båden 
er sømandsmæssig forsvarlig 
tilstand, samt at enhver lovgiv-
ende regel overholdes såsom 
fisketegn, redningsveste osv.

Yderligere er der lavet en del 
mindre justeringer, hvorfor vi 
beder alle deltagere om nøje 
at læse regelsættet igennem. 
Regelsættet ligger på havnens 
hjemmeside.

Overnatning

Der er stadig ledige hytter på 
Kragenæs camping ca. 15-20 
min i bil fra Onsevig, du kan 
læse mere på deres hjemme-
side: www.marinalystcamp.dk/
 

Tips & Tricks - 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 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 er der lavet 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. Alle er velkomne 
til at komme med ideer, gode 
links og ønsker til emner der 
ønskes behandlet.
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