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DM i Fladfisk 2018

DM i Fladfisk

Danmarks bedste Fladfiskefarvand

Team Stormen vandt igen - igen - igen

Det 9. DM i Fladfisk er nu afsluttet. Fiskeriet lørdag blev aflyst, men der
blev råhygget på havnen. Søndag blev der fisket, men fiskeriet var
svært, det var ikke rekordernes år. Vi anslår, at der blev fanget ca. 1.000
fisk, det laveste ved et DM nogensinde. Alle deltagere skal have tak den
gode stemning, der blev skabt på havnen, og ikke mindst for den gode
ro og orden, der fik det hele til at glide. Det er dejligt for os arrangører,
når det hele lykkedes og alt går op i en højere enhed. Ikke mindst skal
der lyde en stor tak til vores sponsorer, som gjorde stævnet muligt.
Vi havde sikkerheden i fokus og håber, at alle fik studeret det materiale,
der var i statposerne fra Søsportens sikkerhedsråd. Og vi håber, at dét
fokus, som vi i år og fremover sætter på sikkerhed, er med til at øge sik-

7

Danmarks hyggeligste fiskestævne

Nyhedsbrev 2018/4

kerheden på havet for jer lystfiskere. Fra stævnet har vi ligeledes været
meget glade for den opbakning, som vi har haft fra Søværnet (SOK), og
ikke mindst marinehjemmeværnet, der var i farvandet ud for Onsevig.

Pallex Pirk

DM vindere 2018
Individuel dansk mester i Fladfisk:
Guld: Søren Seneca, Team Cille, Kalundborg
Sølv:
Kurt Jensen, Elektra, Horslunde
Bronze: Morten Pedersen, Team Skørbug, Skælskør
Danske mestre fladfisk -Teamkonkurrencen:
Guld: Team Stormen II, Nichals Iversen, John Iversen, Paw 		
Meinertsen
Sølv:
Team Larsø, Sandved/Ringsted, Jan Larsen, Rasmus
		
Nielsen,Søren Vesth.
Bronze: Team Cille, Kalundborg, Søren Seneca, Torben Andersen,
Thomas Bøge Nielsen.
Junior slutstilling - 2018
Guld: Rose Hansen, Team Hansen
Sølv:
Mads Jespersen, Team Lille my
Bronze: Mikkel dyhr svensson, Mary II / Team For Dyhr
4.:
ida jespersen, team lille my
5.:
Lucas Madsen, Daffy Team Madsen og Søn
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Artskonkurrencen

DM i Fladfisk

Rødspætte
1.

Søren Seneca
Team Cille

1376 g

2.

Søren Vest
Team Larsø

1052 g

3.

Rune Kath
Team MP

1035 g

Ising:
1.

Kaj Nielsen
Team Skørbug

413 g

2.

Nichlas Iversen
Team Stormen

393 g

3.

Flemning Rasmussen
Team Unterberg
386 g

Skrubbe
1.

Morten Petersen
Team Skørbug 		

905 g

2.

Claus Christiansen
Team Rysse 		

860 g

3.

Kasia Pietruczuk
Rap Anden (MARU)

711 g

3
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Pighvar
1.

Kurth Jensen
Elektra 		

2015 g

2.

Morten Østergaard
Team LIMO 		

1310 g

3.

Rasmus Almbjørn
Team Såhugdog

946 g

Gulp Konkurrencen
Purefishing udloddede et gavekort på 10,000 kr. der kan indløses i
Hondashoppen til den, der fremviste et fotoaf den største Flotteste/fisk
med GULP i munden.
Purefishing sponsorerede alle deltagere med en goodie-bag, med forskelligt agn til alle deltager. Vi modtog en række dejlige fotos af flade
med fanget på Gulp samt et, hvor fiskene ikke var så flade. Vinderen
af konkurrencen blev Mads Jespersen, Team Lille My, der fik den store
check overrakt af Poul Fra Hondashoppen.
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Klub konkurrencen
Sjællands Småbådsklub vandt igen i år klub konkurrencen, resultatet
bærer præg af det svære fiskeri, hvor mange både valgte ikke at indveje
fisk.
Guld: 		
Sjællands Småbådsklub		
395
Sølv:		Fyns småbådsklub			230
Bronze:
Småbådsfiskerne Lolland-Falster
228
Nr. 4		
Jysk Småbådsklub			
94
Nr. 5		
Næstvedbådene			
80
Nr. 6		
Nakskov Sportsfiskerforening		
51
Nr. 7		
Rosnæs bådlaug			
25

point
point
point
point
point
point
point

Bedste Moleøl foto
Vores moleøl sponsor effektiv skadeservice udlovede en flaske god
Whisky til bedste bedste moleøl foto, vi så mange gode kreative fotos
men førstepræmien går til Thomas Kolmorgen.

Pallex Pirk
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Du kan stadig indsende video/foto og vinde et
gavekort på 1.000 kr.
Du skal sende til onsevig@onsevighavn.dk eller uploade til vores facebook side, senest søndag
- alle tiders bedste foto fra DM
- alle tiders bedste video/drone film fra DM
Hver kategori præmieres med et gavekort på 1.000 kr. til fiskebutikken
alle tiders i Næstved

Fotos er nu på hjemmesiden

DM i Fladfisk

Du kan finde en stor mængde fotos på havnens hjemmeside fra stævnet
www.onsevighavn.dk

Onsevig Fladfiske akademi
Imens du venter på DM så kan du bruge tiden fornuftigt ved at studere alle film klip mv. på Onsevig Fladfiske akademi. Her har vi samlet
masser af tips og tricks omkring forberedelser/planlægning af fiskeriet
op til stævnet. Og ikke mindst gode råd til, hvordan de enkelte arter skal
fanges. næste film er med Paw fra Team Stormen

Facebook
På vores Facebook side vil vi ligge flere nyheder ud bla. filmklip, interview
mv. så følg med! Hvis du ikke har besøgt facebooksiden, foreslår vi, at du
går ind og følger med i de seneste nyheder og interviews.
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