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144 både og 380 fiskere

Startskuddet til et af de største stævner for lyst- og 
småbåde går lørdag morgen på Nordvestlolland, det er 
DM i Fladfisk der for syvende gang er en af Danmarks 
største begivenheder indenfor det maritime fritids Dan-
mark.
Det syvende DM i Fladfisk har base i den lille Onsevig Havn 
på Nordvestlolland, Stævnet der vare over to dage, drejer sig 
om at fange fladfisk arterne rødspætte, ising, skrubbe og pig/
slethvar. Få andre stævner tiltrækker deltagere fra så store 
dele af Danmark, så godt som alle områder er repræsenteret, 
fra Esbjerg i Vest til Dragør i øst, Frederikshavn i Nord til Ged-
ser i syd. I alt er bådene hjemhørende på 75 forskellige post-
numre i Danmark.
DM i Fladfiks er i konstant udvikling i år introduceres klub 
konkurrencen, kriteriet for at deltage her er at der stiller 3 
både fra den enkelte klub. Ligesom der i år introduceres et 
fladfiskeflag, som bådene kan hejses når der er tre af de fire 
arter ombord.
Vi har kunnet se på facebook at der er taget godt imod de to 
nye tiltag. 
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Børsteorm
Vi får mange spørgsmål og hvor der kan købes agn. Fra havnens
side sælger vi ikke agn, men vi kan anbefale følgende leverandører:
Mertz i Nakskov og Nykøbing F. Heimdalsvej 9, 4900 Nakskov
Tlf: 54921911.
m/sm/s Hanne gå ind på http://mshanne.dk

Bestil i god tid, kontakt dem for at aftale nærmere.

Tobis
Friske tobis vil sandsynligvis kunne købes under DM i Fladfisk. Søren
Andersen, der de sidste par år har solgt friske tobis på havnen.
vil også levere tobis i år FORUDSAT at vejret, styrke og
især vindretning på Køge bugt giver mulighed for fiskeri. Alternativet
er, at I må bruge jeres normale leverandører.

Konkurrence ”hurtigst flå- og filetering af fladfisk”
VI gentager succen fra sidste år med konkurrence hurtigst flåog
filetering af fladfisk. I år har  vi igen fået sponsoreret flotte præmier
fra ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S, som har sponsoreret de
dejligste Global knive, alle kan deltage, det er lørdag kl. 16 på
pladsen indskriv jer i bureauet.

Onsevig Fladfiske akademi
Imens du venter på DM og ikke kan komme ud og fiske her i
weekend pga. for megen vind kan du bruge tiden fornuftigt ved
at studere alle film klip mv. på Onsevig Fladfiske akademi, hvor
der er masser af tips & tricks omkring forberedelser/planlægning
af fiskeriet under DM og ikke mindst hvordan de enkelte arter
skal fanges.

Facebook
På vores Facebook side, vil vi ligge flere nyheder ud her, filmklip, interview
mv. så følg med her. Vi er glade når du liker og deler. Hvis du ikke har 
været der foreslår vi du går ind og følger med i de seneste nyheder og in-
terviews.
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