Danmarks næststørste fiskestævne 22-23 September

DM i Fladfisk

Tilmeldingerne strømmer ind
Tilmeldingen til DM i Fladfisk går strygende. På nuværende tidspunkt, 3½ uge
før vi lukker for tilmeldingen,
er der tilmeldt 85 både/
teams med 231 fiskere.
Til sammenligning var der
i 2011 77 både tilmeldt
en uge, før vi lukkede for
tilmeldingen. Repræsentationen fra hele Danmark
er imponerende, vi vil se
teams og både fra nord og
syd, da der er nu tilmeldt
både fra 54 forskellige postnumre i Danmark. 22 juniorer er nu også tilmeldt.
Listen er sandsynligvis
længere, idet vi har fået
information om, at enkelte har tilmeldt sig, fået
tilbagemelding og betalt
uden at være registreret i
systemet. Check derfor venligst listen, og se om du står
på. Fejlen er ikke fundet,
indtil videre vil alle, der har
udfyldt tilmeldingsskemaet,
stå på listen. Figurerer du
ikke på listen, bedes du
skrive til dmfladfisk2012@
onsevighavn.dk

Workshop for juniorer
Om søndagen har vi iværksat en workshop for juniorer
kl.14.30 indtil præmieoverrækkelsen, her vil Leonard
Muys lave pighvarforfang
sammen med de juniorer,
som er intresserede. Line og
kroge er sponsoreret igennem Leonards hollandske
ven Ruud Roskam, perler og
kroge sponsoreres af http://
www.seafishingbeads.dk/
Workshoppen vil blive filmet af Mads Hussing DK4.
(måske er vi et par voksne,
som gerne vil se med?).
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Børsteorm og sandorm

Knivmuslinger

Her kan du bestille børsteorm og sandorm – bestil i
god tid:

Leonard Muys har netop
importeret 600 kg knivmuslinger, som han siger er
rigtige gode til at fange fladfisk med, på hans hjemmeside http://seafishingbaits.dk
kan du bestille og læse om,
hvordan du får dem i Onsevig til DM. På siden kan du
ligeledes se et filmklip hvor
han demonstrerer brugen af
knivmuslingerne og mange
andre gode tips til at fange
de flade.

JGB Marine, A.E. Hansensvej 4, 4900 Nakskov telf.
69805050
eller 21495251
Mertz i Nakskov, Heimdalsvej 9, 4900 Nakskov Tlf:
54921911.
Erik Johansen på Onsevig
Havn (ms Hanne) på telf:
30542146 mellem kl. 7 og
16.
Ny leverandør af Børsteorm
til DM er Vestsjællands marineservice der lever børsteorm 500g til 300,00 både
fredag og lørdag, Sandorm
kan også leveres, 500g til
325,00 leveres kun fredagPer vil være på havnen ca kl
15,00 Per vil have lidt ekstra
orm med til dem som har
glemt eller bestilt for lidt, Der
skal betales forud, bestilling skal være Vestsjællands
marineservice i hænde onsdag kl 12,00 Vestsjællands
Marineservice, Brambjergvej
30, Sdr. Bjerge 4261 Dalmose- Tlf.: (+45) 22 34 72 27
E-Mail: info@vestsjaellandsmarineservice.dk

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 billige 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!
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