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Fra Onsevig Havns side er vi 
yderst tilfredse med stævnet. 

Der var god stemning på havnen og 
ikke mindst var der godt vejr. 120 
både til start med 310 fiskere var 
et utroligt flot syn, da alle bådene 
drønede derudaf, og efter første 
bølge fortsatte bådene med at 
strømme ud ad havnen i en lind 
strøm. Fra havnens side vil vi gerne 
rose alle deltagere for den gode ro 
og orden, som alle udviste, og det 
gik fint med at få alle både søsat og 
få placeret i havnen. Vi gjorde, hvad 
vi kunne for at skabe gode rammer 
og kunne glæde os over, at delt-
agerne virkelig skabte et godt miljø. 
Det er en af fordelene ved at lave et 
stævne i en lille havn - stævnet er i 
centrum, samme oplevelse er svær 
at få i en stor havn.

Desværre startede stævnet med 
en negativ oplevelse fredag 

aften, hvor der gik ild i Giti-anka, 3 
mand blev indlagt til observation 
for røgforgiftning, men heldigvis 
blev de udskrevet næste dag og 
udviste godt humør på havnen. Det 
er de tre fyre på billedet.

Der blev fanget massere af fisk, 
lørdag ca. 7000 og søndag ca. 

3500 stk. (tallene er fra vejesedlerne 
– oplyst af fiskerne). Der var især 
mange isinger i bæltet. Enkelte 
både sejlede op til broen for at 
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Danmarks næststørste fiskestævne  24 - 25. september

10.500 fladfisk fanget til årets DM
DM i Fladfisk 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør 

og god mad - hvad mere kan man forlange!
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fange hvarrer, andre fangede dem 
lige ud for havnen. Største fisk blev 
fanget fredag (uden for stævnet) en 
rødspætte på 2,9 kg – 62 cm lang.

Alt under stævnet forløb efter 
planen, dog vil vi til næste år lave 

om på uddeling af aftensmaden, idet 
der blev for stor kø, ligesom vi vil 
arbejde på at kunne nedbringe tiden 
for at fremstille resultatlisterne.

DM i Fladfisk 2012

Vi glæder os alle til DM 2012 i 
Fladfisk, der vil blive afholdt sid-

ste weekend i september dvs 22-23 
september 2012.

Danmarksmester i Fladfisk 
2011

Individual Danmarksmester 2011 
blev:

Guld: Frederik Glud, præmie 10.000 
kr sponsoret af Spar Lolland/Onsevig 
Havn

Sølv: Anders Weimar Schousen, 
præmie Garmin Montana, sponsoret 
af Garmin Danmark

Bronce: Torben Rogowski, præmie 
Gavekort 1000 kr Vestsjællands Mari-
neservice  Fleecjakker/Palby Marine

Team Løgn, fra venstre: Jonny Sørensen, Lars Svendsen, 
Morten Pedersen, 0g Jacob Aasgaard

Team Carpe Diem, fra venstre: Henrik Poulsen, Bo Holm, 
Bjarne Rasmussen og Kim Mortensen.
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Dansk Team Mesterskab:

Guld: Team Løgn, præmie 5.000 kr 
Patanius  Flåtang//Tyge Nielsen

Sølv: Team Carpe Diem, Gavekort VHF 
skolen.

Bronze: Team Garmin, Gavekort 1000 
kr Vestsjællands Marineservice + 3 
Fleecjakker/Palby Marine

Arts Konkurrencen

Arts konkurrence :

Største Rødspætte: Morten Pedersen, 
Team Løgn 1439 g. Præmie 2000 kr. 
sponsoreret af Lollands Bank

Største Skrubbe: Frederik Glud, Team 
Sally 1556 g. 2000 kr. sponsoreret af 
Merts Nakskov/Nykøbing F.

Største Issing: Torben Rogowski, Team 
Birdman 564 g. Præmie 2000 kr. spon-
soreret af JGB Marine

Største Pighvar: Bo Holm, Carpe Diem 
1820 g. 2000 kr. sponsoreret af LM 
Seafishing Baits

Vejning ved DM

Vi har fået et par spørgsmål om-
kring vores vægte; vi brugte 6 

digitale standard køkkenvægte. De er 
blevet testes med forskellige emner 
fra 50 g op til 1,5 kilo. Differencen 
er +/- 1 g. ved alle prøvevejninger 
før stævnet. Efter stævnet har de 
været oppe på en række igen for at 
blive kontrolleret. Resultatet var det 
samme, dog viste den ene 3 g mere 
ved 1,5 kg dvs. en afvigelse på 0,2 %. 
Har hørt fra en som vejede og mente, 
at hans fisk blev vejet over 100 g for 
lidt på vores vægt. Derfor har jeg 
prøvet med et autoriseret kilo. Her var 
max. afvigelse 5 g. dvs. 0,5 %. 

Til DM 2012 vil vi forsøge at lave 
vejningen på en måde, så den 

enkelte fisker ved selvsyn kan se tal-
let på vægten og skal godkende det, 
der skrives ind på papiret og give sin 
signatur, for på den måde at undgå 
unødige diskussioner bagefter.

Team Garmin, fra venstre: Søren Vesth, Freddi Hansen, Tho-
mas Hansen og Paw Meinertzen

Største Rødspætte: Morten Pedersen, Team Løgn 1439 g.

Største Skrubbe: Frederik Glud, Team Sally 1556 g. 

Største Issing: Torben Rogowski, Team Birdman 

564 g.
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Største Pighvar: Bo Holm, Carpe Diem 1820 g.

Evaulering af DM 2011

Om kort tid vil Poul-Erik Hage-
mann på Gadusn.dk åbne for et 

evauleringsskema, vi håber at I vil 
udfylde spørgeskemaet. Det er vigtigt 
for at give et prej om hvad vi gør 
rigtigt og hvad der kan forbedres.

Årets Fisker 2011

Ved alle gode begivenheder ud-
deles der priser, det har vi også 

valgt ved DM i fladfisk, vi har beslut-
tet at kåre årets fisker.  VI har lavet en 
lille komite til at forestå udvælgelsen. 
I år kårede vi Bjarne Lehné som årets 
fisker 2011. Han har udvist stor hjælp-
somhed under vores arbejde med at 
udforme regler og pointsystem, han 
har selv meldt sig på banen og været 
med til at promovere stævnet - denne 
form for initativ og hjælpsomhed 
værdsætter vi meget, og ikke mindst 
det gode humør han kommer med.

Pighvarrer ud for Onsevig

Vi har på havnen i flere år snakket 
om alle de Pighvarrer der er i 

bæltet, hvordan vi skulle fange dem. 
Intet er rigtigt lykkeds for os. Sidste 
erhvervsfisker i Onsevig stoppede i 
2003, han fangede kun efter Pighvar-
rer, men vi har ikke kunnet fange dem 
på stang, enkelte af lystfiskerskibene 
har endog udlovet gratis ture til 
dem som kunne lære dem det. Det 
er derfor med glæde, at vi lokale nu 
har lært at de er der, og kan fanges 
lige ud for havnen på 6-7 m vand, vi 
skal bare gøre det rigtigt. Spurgte lidt 
omkring på havnen, fik at vide at en 
af de bedste i Danmark til hvarrer af 
og til gerne deler ud af sin viden. Fik 
derfor i søndags lavet en aftale med 
Søren Vesth - Team Garmin, der gerne 
vil komme til Onsevig og holde et par 
timers foredrag, om at fange hvar-
rer. Er det noget du gerne vil høre 
om, skriver du en mail til onsevig@
onsevighavn.dk når vi har samlet nok 
sammen, finder vi et lokale og kalder 
på Søren.

Årets fisker 2011 Bjarne Lehné flankeret af Peter Dan Petersen/
Onsevig Havn og Poul-Erik Hagemann/Gadusn

Søren Vesth - Team Garmin - kommer til Onsevig og holder 
foredrag om, hvordan vi fanger pighvarrerne i bæltet.
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Fotos

Har du taget nogle gode fotos 
eller film du gerne vil dele med 

os andre, må du gerne sende en mail 
til Onsevig@onsevighavn.dk vi vil 
derefter sprede budskabet om hvor 
de kan ses.

I den kommende tid vil der blive lagt 
ca. 800 billeder ud fra stævnet på 

havnens hjemmeside.

Fintælling af resultatlisten

Resultaterne er alle blevet checket 
igen, det har medført en Juster-

ing,, Isfuglen havde ikke fået indreg-
net deres Pighvar i teamkonkurrencen 
og rygger derfor op som nr. 7


