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Evaulering af DM i Fladfisk 2014 

Til alle deltagere ved DM i Fladfisk 2014: Vi har brug for din 
feedback, derfor beder vi dig om at udfylde dette evaluer-
ingsskema i linket – du kan klikke på linket her: 
http://www.surveymonkey.
Din feedback er vigtig for, at vi kan udvikle stævnet. Du 
finder også vej til skemaet under menupunktet DM i Fladfisk 
2014
 

Onsevig Fladfiske akademi

Der er lagt en ny film op, den første version, som der er 
linket til, ryster lidt. Årsagen er den, at når man uploader til 
Youtube, tilbyder de at fjerne rystelser, når man aktivere et 
flueben, men det har den modsatte effekt. Vi har derfor up-
loadet en ny version som hedder 9a. Vi holder dog den ryst-
ede version idet der er mange delinger på facebook.
Næste film på Onsevig Fladfiske akademi vil vise, hvordan 
en fladfisk skal renses for at kunne indvejes til DM i fladfisk. 
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Din mening tæller
Evaulering af DM i Fladfisk 2014

http://www.pallex.dk
http://www.jyskebank.dk
http://www.pantaenius.dk
http://www.garmin.com/da-DK
http://www.lollandsbank.dk/
http://www.mertz.dk
http://www.businesslf.dk/
http://www.fiskeavisen.dk/
http://www.palby.dk/
https://da.surveymonkey.com/s/C8Z83MW
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Fiskeriet her og nu

Det er nok ikke nogen hemmelighed, at fiskeriet efter fladfisk ud for On-
sevig er i topform i disse dage, men også andre arter blander sig sild, 
makrel, torsk og Ørreder og ikke mindst tales der meget om Pighvarrer på 
havnen i disse dage, især efter det er lykkedes M/S KIRSTEN af Onsevig 
v/Henrik Agner, som det første lystfiskerskib i området at have succes 
med fiskeriet efter denne eftertragtede fisk. 
Under kyndig vejledning af Søren Vesth, Team GARMIN har de fået hul 
på dette fiskeri. Henrik har en fin hjemmeside som du finder ved at klikke 
her

http://www.pallex.dk
http://www.pallex.dk
http://www.havfiskeri.dk/

