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For tredje år i træk arrangeres der
DM i Fladfisk fra Onsevig Havn.
Fra havnens side ser vi frem til,
at det igen bliver et super stævne
med en masse glade mennesker.
Vi kan glæde os over de gode
tilbagemeldinger der har været fra
stævnet sidste år, og et er sikkert,
vi vil gøre vores yderste for at det
bliver mindst lige så godt i år.
Interessen for stævnet er stigende, alene på havnens
hjemmeside har vi i år dobbelt
så mange daglige læsere som
på samme tidspunkt sidste år,
ligesom vi får et stort antal henvendelser især fra folk, som ikke
tidligere har deltaget.
Vi kunne have en bekymring om,
hvor mange både der kan deltage. I 2010, hvor vi ingen erfaring
havde, satte vi grænsen omkring
de 80 både, det forløb fint. I 2011
var der 122 både, det forløb også
fint. Vi tror, at vi med lidt omrokering af de fastliggende både kan
have 150 både uden problemer,
men vi har besluttet at vi ikke vil
se det som et problem, før vi ser
hvor mange der tilmelder sig.

Reglerne

Der har været debat omkring
starten om morgnen, om hvordan
det kan gøres mere sikkert. Vi har
gennemgået nogle af de situationer der var, og grundlæggende har
der været tale om dårligt sømand-

skab. Derfor vil vi informere mere
om, hvordan man skal forholde
sig under starten, således at den
kan afvikles sikkert. Fiskeområdet
har ligeledes været debateret, vi
har undersøgt mulighederne for
at indsnævre området, men vi
er kommet til den konklusion, at
fiskeområdet igen i år vil være frit.
Laver vi en regel om, at der kun
må fiskes herfra og hertil, vil det
også kræve, at vi kan overvåge
grænserne, og det har vi ikke
midler eller udstyr til. Desuden vil
vi gerne undgå unødige diskussioner om, at ham og ham var over
grænsen. Spørgsmålet har været
oppe, især omkring pighvarrerne,
men vi kan med glæde fortælle, at
de også er lige ud for havnen. Efter
at vi har lært, hvordan de fanges,
er de lokale begyndt at fange dem
på stang tæt på havnen.

Tilmelding

DM i Fladfisk 2012 afholdes fra Onsevig Havn d. 22-23. September,
tilmeldingen er startet. I år tilmelder
du dig på www.onsevighavn.dk under menupunktet tilmelding til DM i
Fladfisk 2012.
Seneste tilmelding er lørdag
den 15. september, startgebyr
skal være på havnens konto den
17.september.
For at holde prisen nede har vi ændret konceptet for morgenmad og
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madpakker. I år vil der være morgenmadsbuffet + smør-selv madpakker.
I kan se hvad det koster på tilmeldingsblanketten. Vi beder jer om
at regne det godt igennem før i
indbetaler, det vil gøre det lettere
for os og jer, hvis det er det rigtige
beløb. Husk at angive teamnavn eller
bådnavn på indbetalingen, der skal
gerne stå det samme på tilmeldingen
som på indbetalingen. Indbetaling
skal ske på havnens konto i Sparekassen Lolland, reg. nr.: 0689, konto
nr.: 0002056038.

Overnatning
Du kan booke seng på Onsevig Kro
ved tilmelding. Der kan bookes seng
på kroen både fredag nat og lørdag
nat, skriv evt. på Onsevig@onsevighavn.dk. Derudover kan vi anbefale Sejerlund Bed & Breakfast og
Onsevig Camping. Der er to shelters
på havnen man kan overnatte i. Hvis
man vil bruge dem så skriv til Onsevig@onsevighavn.dk

Fortæring
Stævnet arrangerer aftensmad
lørdag, og morgenmadsbuffet/smørselv madpakker lørdag + søndag.
Der vil være mulighed for at købe
mad (morgen/middag/aften) fredag
i kiosken på havnen. Yderligere kan
der henvises til den hyggelige restaurant Den fuldkomne fisker der
ligger tæt på havnen.
Vi har ændret lidt på morgenmad/
madpakke konceptet, fordi de tilbud
vi har fået på madpakker er gået
godt i vejret. Vi har derfor besluttet for at holde prisen nede ved
at vi laver det som en kombineret
morgenmadsbuffet med smør-selv
madpakker.

Præmier
Alle Guld-, Sølv- og Bronzevindere
får overrakt DM medaljer. Indvidual
+ teamkonkurrence.
Endelig præmielisten vil blive offentligjort umiddelbart før stævnet.
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