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Tilmeldingen til DM i Flad-
fisk går strygende, 6 uger 
før vi lukker for tilmelding er 
der tilmeldt 35 både/teams 
med 95 fiskere. Det er 40 % 
flere både end i 2011 og 20 
% af de tilmeldte har ikke 
deltaget tidligere. Der er 
god repræsentation fra hele 
Danmark, fra nord til syd, 
man kan derfor med rette 
kalde det et sandt DM.
Listen er sandsynligvis 
længere, idet vi har fået 
information om, at en-
kelte har tilmeldt sig, fået 
tilbagemelding og betalt 
uden at være registreret i 
systemet. Check derfor ven-
ligst listen, og se om du står 
på. Indtil fejlen er fundet vil 
alle, der har udfyldt tilmeld-
ingsskemaet, stå på listen. 
Har du udfyldt før 29. juli 
og ikke figurerer på listen, 
bedes du skrive til dmflad-
fisk2012@onsevighavn.dk 
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Årets fisker
Ved alle gode begivenheder 
uddeles priser, det har vi 
også valgt at gøre ved DM i 
Fladfisk, hvor vi har beslut-
tet at kåre Årets Fisker. En 
lille komite er oprettet til at 
forestå udvælgelsen. Sidste 
år kårede vi Bjarne Lehné, 
som årets fisker 2011. Bjarne 
har udvist stor hjælpsom-
hed, under forberedelsen 
af stævnet har han ihærdigt 
arbejdet med at udforme 
regler og pointsystem, han 
har selv meldt sig på banen 

Super start på tilmelding til 
DM i Fladfisk

Årets fisker 2010 Bjarne Lehné i midten, flankeret af Poul-Erik hagemann (gadusn.dk og 
Peter Dan Petersen (Onsevig Havn)
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og været med til at promo-
vere stævnet – denne form 
for initiativ og hjælpsomhed 
værdsætter vi meget, og 
ikke mindst sætter vi pris på 
det gode humør han kom-
mer med.
Komiteen kikker nu på 
kandidater for Årets Fisker 
2012, har du en god kandi-
dat, kan du sende en mail 
til dmfladfisk2012@onse-
vighavn.dk
det vi lægger vægt på er ” af 
eget initiativ har bidraget til 
stævnet, hjælpsomhed, godt 
humør ”.

Bådudlejning
For dem der mangler en 
båd, eller ikke vil transpor-
tere båden for langt, er det 
muligt at leje en båd hos 
IBI Bådudlejning i Spods-
bjerg på Langeland, som 
udlejer joller i størrelser 
fra 3-8 personer. Alle både 
kan sejles uden førerbevis 
og er monteret med nye 
Yamaha 4-Takt motorer. Der 

findes i alt 14 forskellige stør-
relser, og priserne starter ved 
440,00 pr. dag for en båd til 3 
personer. Yderligere info på 
www.lejenbaad.dk

Ledige pladser
Vi har fået et par henven-
delser fra fiskere, som deltog 
sidste år, om der evt. er le-
dige pladser på andre både, 
da deres både fra sidste år 
ikke deltager. Torben vil der-
for gerne være formidler imel-
lem fiskere og ledige pladser, 
så skriv har du plads eller 
ønsker du en plads skriv til 
formidling@live.dk Bemærk 
teksten i regelsættet ” Delta-
gende  bådene må ikke være 
af erhvervskarakter. Der må 
ikke være betalende delt-
agere ombord.”

Marine hjemmeværnet
DM i Fladfisk er blevet et 
stort stævne med over 120 
både på vandet. Vi øger 
samtidig sikkerheden til mere 
end blot den hurtiggående 
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redningsbåd vi havde sidste 
år. Vi har i år den glæde, 
at Marinehjemmeværnet 
vil komme og bidrage til at 
sikkerheden på havet er i 
top. 

Youtube
På Youtube er en masse film 
lagt ud omkring DM i Fladfisk 
, og dette kan give et indblik 
i hvad stævnet har at byde 
på. Som underholdning til 
de kolde vinteraftener har vi 
lavet en samlet oversigt over 
disse fil, som du kan finde på 
følgende link: www.youtube.
com/dmfladfisk . Skulle du 
have kendskab til yderligere 
film, må du gerne give os et 
tip.

IS under DM
Kim Hansen - Team Big 
Bandit, arbejder på at skaffe 
is, så det er muligt at få kølet 
fiskene ned under stævnet.

Sov godt - lej en seng 
på Onsevig Kro
Du kan booke en seng på 
Onsevig Kro - (nuværende 
lejrskole), samme hus hvor 
man også kan spise til bil-
lige penge.  Hovedparten af 
sengene er på sovesale med 
8-12 mand og vi lejer dem ud 
for 85 kr. pr seng. Noter at du 
selv skal have sengetøj med, 
men du får til gengæld en 
god, varm og rolig seng! 

Fisketips
Her er afkroger, som er  
kanon til at afkroge flad-
fisk og  fjæsinger.  Leonard 
Muys viser på DM i fladfisk, 
hvordan den virker. Denne 
type afkroger kaldes Fast 
Hook Releaser  og er sim-
pelthen genial. Du kan se, 
hvordan den ser ud på føl-
gende link, hvor der også er 
et par youtube film: http://
seafishingbaits.dk/fladfiske-
grej-2/fast-hook-releaser-29.
html

Fast Hook Releaser
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