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Den flotte tilmelding fortsætter! 
Det ser ud til at DM i fladfisk er 

kommet for at blive, tilmeldinger 
vil helt sikkert overgå sidste års 
fine tilmelding. Af de 75 tilmeldte 
både deltager de 61 i teamkonkur-
rencen, og der er pt. tilmeldt 12 
juniorer. Der er også stor tilmeld-
ing til aftensmaden på kroen, hvor 
vi ser frem til en hyggelig aften 
med gode lystfiskerhistorier. Efter 
tilbagemeldingerne fra sidste år har 
vi besluttet ikke at have musik. 

Børsteorm

Der er flere, som har spurgt om 
de kan købe børsteorm. Føl-

gende steder bruges lokalt - bestil 
i god tid: JGB Marine, Vejlebrogade 
9-11, 4900 Nakskov telf. 69805050 
eller 21495251 Mertz i Nakskov, 
Heimdalsvej 9, 4900 Nakskov Tlf: 
54921911. Erik Johansen på On-
sevig Havn (ms Hanne) på telf: 
30542146 mellem kl. 7 og 16.

Præmier fra Garmin

Vi har den store glæde, at Garmin 
er sponsor på dette års DM, 

Garmin har udlovet 3 stk Garmin 
Montana 650 inkl. Bluechart søkort. 
Værdi  5500,- pr. stk. Det er en 
pragtfuld håndholdt GPS, der kan 
bruges til det hele, både til vands 
og til lands. Du kan læse mere om 
den på Garmins hjemmeside.
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Danmarks næststørste fiskestævne  24 - 25. september

11 september: 75 både med 200 fiskere
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Går du rundt med 
dine trekroge i lom-
men?

Et dansk firma har udviklet et 
produkt til sportsfiskere, der 

væsentligt øger sikkerheden ved 
brugen af trekroge. Fiskeredskaber 
med trekrog, som opbevares sammen 
i en grejboks, har for vane at filtre 
sig sammen, og der er stor risiko for, 
at man stikker sig på krogene, når 
man skal udrede bunken. Også når 
man skal sætte krogen på, er der en 
stor risiko for en krog i fingeren. Især 
når man har børn med ude at fiske, 
er det noget man bør være meget 
opmærksom på, da en måske rusten 
og snavset krog kan give en alvorligt 
inficeret skade, hvis man stikker sig 
på én af dem. 

Planeta ApS i Allerød har nu udviklet 
og patentanmeldt en lille, billig dims, 
der løser alle disse problemer:

Krogkappen, se den på Onsevig Havn!

Fortæring fredag og 
lørdag morgen

Fredag vil der kunne købes pølser 
og suppe på havnen, lørdag mor-

gen vil der være kaffe og ostemadder.

Fiskeriet ved Onsevig 
her og nu

Der fanges masser af fladfisk for 
tiden, bifangster er makrel og så-

gar en enkelt hornfisk! På ms Hannes 
hjemmeside får du de mest aktuelle 
fangstrapporter fra bæltet http://
www.mshanne.dk/

Sov godt og 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 behagelig seng.

Begge sheltere er nu optaget.

Havnepenge

Fra fredag 23. september til 
søndag 25 september ligger alle 

deltagende både gratis i havnen. 
Af principielle grunde opkræver vi 
havnepenge udenfor dette tidsinter-
val. Har du brug for, at den skal ligge 
flere dage kontakt så havnefogeden, 
og vi aftaler en fornuftig pris.


