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Onsevig Havn
www.onsevighavn.dk

1. God start på 
tilmeldingen

2. Opdateret 
regler

3. Fiskeriet ved 
Onsevig her og 
nu

4. Foreløbig del-
tagerliste

5. 12.000 kr. til DM 
vinder

Tilmeldingen, her to måneder 
før stævne, er imponerende. 

Mange var klar ved tastaturet, da 
vi åbnede for tilmeldingen, vi er 
nu kommet ind i feriesæsonen, og 
tempoet er gået lidt ned, status er: 
24 både med 65 deltagere, heraf er 
5 juniorer tilmeldte på nuværende 
tidspunkt. Hovedparten er gen-
gangere fra sidste år, men vi kan 
glæde os over flere nye. 87 % af 
de tilmeldte både deltager i Team-
konkurrencen - Danmarks bedste 
team i Fladfisk.

Opdatering af regler

Vi kan hele tiden gøre det 
bedre, vi har fået nogle gode 

tilbagemeldinger, som medfører 
justering af reglerne. For at kunne 
deltage i juniorkonkurrencen har 
vi nu præciseret, at juniorerne skal 
deltage under hele stævnet og 
deres fisk skal vejes ind. Et team 
har vi defineret som en besætning 
med min. 1 – max. 5 mand om-
bord. Derudover har vi tilføjet at 
sponsorpræmier kun udleveres 
ved præmieoverrækkelsen, altså er 
tilstedeværelse påkrævet - præmier 
eftersendes ikke. Derudover er 
mindstemålene fra første udgave af 
regelsættet blevet korrigeret, dette 
opdaterede regelsæt forefindes på 
www.onsevighavn.dk
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Tilmelding til DM i fladfisk 2011 er 
kommet godt fra start

Fiskeriet ved Onsevig 
her og nu

Der er fanget enkelte hestemakrel 
ud for Onsevig, ikke mange, men 

de er dér, der er ligeledes taget et 
par ørreder. Til gengæld er der gode 
torskefangster, der er ikke rappor-
teret målere på det sidste, men der 
er mulighed for god fangst, næsten 
som vi husker det, fra de gode gamle 
dage. Fra m/s Hanne er der meldt om 
langer i bæltet bl.a. en på 3,85 kg. 
Fladfiskesæsonen er så småt ved at 
begynde, lystfiskerskibene har haft 
deres første fladfisketure og stop-
per snart med torsketurerne. Tom Eg 
fangede først på ugen en skrubbe på 
1.8 kg og ca. 50 cm. Af andre goder 
kan mulderne nævnes, af dem er der 
masser, men de er svære at fange.

Danmarks andet største fiskestævne
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Individuelle Dansk mester i Fladfisk vil som minum 
vinde 12.000 kr. kontant

Vi har fået spørgsmålet “ hvis en 
fisk indvejes til den ene del af 

konkurrencen, kan den så være med 
i en af de andre”  svaret er ja - største 
fisk er største fisk, samme fisk kan 
tælles med i arts-, individuel- og 
teamkonkurrencen. Vi vil gerne 
tydeliggøre at vinderen af den Indi-
viduelle DM titel,  i alt vil vinde min. 
12.000 kr. (10.000 for selve titlen og 
2.000 kr. fra artskonkurrencen). 

Sov godt lej en seng 
på Onsevig Kro

Vi fik flere forespørgsler sidste år 
omkring sengene på Onsevig 

Kro - (er nu lejerskole) Vi har derfor 
besluttet at vi vil leje sengene ud til 
billige penge, hovedparten af sen-
gene er på sovesale 8-12 mand, vi 
lejer dem ud for 85 kr. pr seng, du skal 
selv have sengetøj med, men du får 
en god varm og rolig seng.
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•	 DM	i	fladfisk	2011	bliver	
større	og	sjovere	end	
i	2010,	det	bliver	et	
stævne	hvor	alle	lyst-	og	
småbåde	kan	deltage

DM giver god op-
mærksomhed

Der har været en flot artikel om 
stævnet i Folketidende, Lolland-

Falsters lokale dagblad, vi håber at de 
igen i år vil dække stævnet. Vi for-
venter i lighed med sidste år en god 
pressedækning. Vi er informeret om 
at både Fiskeavisen og  Fiskemagasi-
net på TV DK4 vil deltage. 

Foreløbig deltagerliste DM i Fladfisk 2011 –  21 juli 

Deltager no Skipper   Båd/teamnavn
  
1  Poul-Erik Hagemann Gadus’n
2  John Rasmussen Jopi
3  Kim Hemmingsen Speedy`s Nauta
4   Bjarne Lehné  11’ren
5  Bent Christensen Team Lyndby
6  Jesper saxov  Dina/Team DDL
7  Brian Mortensen Team Skrubbe
8  claus chritiansen team rysse
9  Linda Pedersen  Team Lima
10  Nichlas Iversen  Stormen
11  Brian Andresen  Lykke
12  Peter Dan Petersen Skrubben
13  Kristian Larsen  Saphinex
14  Johnny Olesen  Wilma
15  Jan Larsen  Team Larsø
16  Brian Andersen  Team onsevig1
17  Bjarne Skov Andersen Minnie
18  Kim Hansen  Team Big Bandit
19  kristian søgaard team fladfisker
20  Lars Gregersen  Teresa ll
21  Lars B Andersen Athene
22  Leonard Muys   ibi / Fladfisk.dk Team
23  Kurt Smith  Team Smith
24  palle kristensen marianne


