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DM i Fladfisk 2016

10.-11. september 2016
 
Startskuddet til det 7. DM i Fladfisk går Lørdag 10. September 2016 kl. 
08.15 - sæt kryds i kalenderen og meddel familien, at i allerede nu kan 
udmelde, at I netop dén weekend angribes af sygdommen fiskeritis, og at 
den kun kan helberedes i at deltage i fiskestævnet i Langelandsbæltet ud 
for Onsevig havn. Et farvand der har Danmarks bedste fiskeri efter fladfisk.
DM i Fladfisk har biddraget til et nyt fiskeri efter fladfisk i Onsevig og 
omegn, og nye pladser opdages hele tiden. F.eks var undertegnede 3-4 
uger efter DM ude med Thomas Stoffer og Søren Petersen i Team Garmin 
fishing.dk. Her havde vi et fantastisk fiskeri med 20 Pighvar og ca 50 andre 
flade over 800 g. og en rødspætte på 1625 g (thomas). Alle tre fangede 
skrubber større end DM 2015 vinderen (1.212 g) og fangstens største var 
på 1.550 g (Thomas). Sikke en dag! Hvis vi kunne have indvejet dem til DM 
i Fladfisk 2015, ville resultatet have været følgende: Guld - sølv - Bronze 
(individuelt, Team konkurrence Guld største Rødspætte og og 1-2-3 i 
skrubbe, 8 største issing og 4 største pighvar - ikke dårligt.
Men ikke nok med det, der har været rygter om pighvar på 5 kg i bæltet 
og om en på 9 kg fanget af en fisker fra Langø i net, men der er jo altid 
gode rygter blandt lystfiskere. Alt i alt ser det ud til, at flere og flere lærer 
at fange hvarrerne og antallet gode pladser i bæltet stiger støt og roligt, 
det vil helt sikkert øge spændingen til DM 2016.

Faktaboks: Vidste du, at Onsevig’s sidste aktive fisker, som stoppede i 2003, 
kun fiskede efter Pighvar og fangede dem 2-6 sm fra havnen, fik op til 
500+kg pr. dag? Dybden fulgte årstiden. Han fortalte at de altid sad i grup-
per med et par store fulgt af en del i forskellige mindre størrelser. Garnene 
skule flyttes ca. 300 m hver nat.
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