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DM i Fladfisk

Vi er meget glade for alle de positive tilbagemeldinger vi har
fået, og ud fra de 67 besvarede evauleringer, fremgår det at vi
har ramt et fornuftigt leje, men ikke sagt at der ikke er plads til
forbedringer, vi har fået en hel masse kritikpunkter og forbedringsforslag som vi vil arbejde med.
På spørgsmål 1 & 2 om tilmelding og betaling var nem og overskuelig er besvarelserne hovedsagelig at det var meget nemt
og overskueligt, men jeg har dog måtte konstatere at der i var
fejl ca. 40% af indbetalingerne, regnefejl mv. hvorfor dette skal
laves anderledes således dette kan undgås.
1) Tilmeldingen var let og overskuelig
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2) Betalingen var nem og overskuelig
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På spørgsmål 3 om information om regler på nettet har vi fået dårligere bedømmelse end sidste år, dette på trods af at reglerne har
været tilgængelige på et tidligere tidspunkt i år, vi vil derfor prøve
at lave dem mere synlige.
3) Information om regler mm. på internettet var i orden
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På spørgsmål 4-5-6-7-8 der omhandler serviceringen og informationer ved og under stævnet er der stor tilfredshed, det glæder
vi os over, men vil stadig forsøge at forbedre disse punkter vi kan
også glæde os over den store hjælpsomhed der er deltagerne imellem.
Vi har fået følgende kommentar: Der var for lidt hjælp i havnen efter
fiskeri lørdag ingen til at andvise en båd plads (flere folk til at hjælpe
1 kan ikke nå det) man burde kunne arrangerer at mindre både skulle
ligge samme et sted og de større et andet sted.
Dette vil vi arbejde på, der er kommet forslag om hvilke størrelser
der bør ligge hvor, vi vil udarbejde en plan, der vil gøre det lettere
at finde sit område ved tilbagekomst lørdag.
4) Man blev godt modtaget ved ankomst
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5) Det var nemt at blive “installeret” i havnen
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6) Der var den hjælp man skulle bruge
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7) Stævnekontoret fungerede godt
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8) Man fik de informationer man havde brug for
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På spørgsmål 9 om maden er fin til prisen er vi gået lidt tilbage. Vi
har fået følgende kommentarer:
”Lørdag aften maden var dejlig men vi måtte vente et stk tid på anden omgang, men va vi havde jo ik andet at lave så det var også ok.”
”Min kritik på aftensmaden går på en forventning af varm mad efter
en hård og til tider kold tur.”
Vi er enige, der skal være mad nok, til næste år skal der være Kød,
sovs og kartofler + tilbehør.
9) Aftensmaden var fin til prisen
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På spørgsmål 10 kan vi se at vi har ramt et fornuftigt niveau på
prisen, vi ligger også under hvad der tages ved ligende arrangementer, her kapsejladsstævner hvor der også er besætninger
med 3 mand.
10)Morgenmaden/smør selv madpakke var fin til prisen
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På spørgsmål 11 omkring madpakker har jeg lavet en lille fejl,
idet man kun kan besvare skemaet ved at afkrydse dette felt
uanset om man har bestilt madpakker eller ej, derfor er punktet ikke retvisende. Vi forsøger at holde alle priser nede, hvorfor
vi traf beslutningen om smør selv madpakker fordi de priser vi
fik på madpakker var så høje at det ville vi ikke bede folk om at
betale, men vi ser hvad vi kan gøre i 2013, men vi opfattede at
der var tilfredshed med dette arrangement, selv om der var nogle
der måtte lære at smøre deres egen mad.
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Vi fik følgende kommentar: Smør selv madpakker var noget skidt
noget det var bedre sidste år
11) Jeg vil gerne betale mere for en smurt madpakke
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70
60
50
40
30
20
10
0
Ja

Nej

Spørgsmål 12 deltagergebyr, besvarelserne for 2012 viser at
vi har et fornuftigt leje, hvilket betyder at vi holder prisen på
samme leje, forudsat at der ikke sker noget uventet.
Vi har fået følgende kommentarer omkring præmierne: ”ang.
spørgsmål 12 så tror jeg ikke så meget de behøver være større men
måske skulle man ændre lidt i “gevinst” givende pladser, så måske
pladserne 10 til 4 vandt “små” sponser gaver og så de normalt store
gaver til top 3. ”, ”Flere præmierne ned i rækken ( 4-5-6-7-8-9-10
plads )” , ”Det var svært at finde ud af hvad der var i præmier ( op til
stævnet ) ”
Vores store problem var at en stor del af præmierne først faldt på
plads kort tid før stævnet og enkelte under stævnet så det var
svært at få listen klar, det vil vi prøve at få gjort bedre og få den
annonceret i bedre tid og præmier til flere deltagere.
12) Deltagergebyret må godt være højere, hvis præmierne er større
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Spørgsmål 13 omkring fisketiden, generelt tilfredshed med fisketiden, vi har dog fået enkelte forslag om udvidelse”Er det muligt at
forlænge fisketiden med en time om søndagen? Start tidliger søndag
morgen (mere fiske tid )”
”Man kunne overveje at starte fisketiden en halv time før, både lørdag
og søndag. Det giver lidt mere fisketid.”
Dette vil vi analysere på her i vintermånederne, vi kan konstatere at
alle næsten er ankommet fredag, vi vil se lidt på hvornår det bliver
lyst om søndagen og se om det er muligt.
13 )Fisketiden var tilpas
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14) Jeg var tilfreds med stævnet som helhed
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15) Jeg vil anbefale stævnet til andre
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16) Jeg vil helt sikkert deltage en anden gang
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17) Var der information nok om indkvartering
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Andre kommentarer/forslag
”Ingen stor skibe med (tænk hvis der kom 20-30 af de store) Syntes
måske der burde være en øvre grænse for størrelsen på både fx 26
fod.
DM er for Små- og lystbåde, vi vil ikke lave det mere specifikt, vi
vil helst ikke lave for mange regler, der er en naturlig begrænsning på størrelserne af både, idet dybden ind til Onsevig er max
2,5 m, skulle vi sætte størrelse på, skulle der være både en øvre
og nedre grænse, de store både kommer ikke så hurtigt rundt og
har ikke samme flexibilitet til at skifte fiskepladser som de mindre
med mange hestekræfter og høj fart, skulle der være begrænsninger skulle der også være på hestekræfter osv. Der deltog sejlbåde på 34 fod med en max fart på 6 knob i flot vejr, de bruger
megen fisketid på sejlads mellem fiskepladserne.
”Ro i havnen kl 2100 med i reglerne” Det bliver skrevet ind, skal
man larme er det omme på pladsen.
Efter som det er DM i Fladfiskeri bør der også være en kategori med
slethvar og pighvar hver for sig.så man skal fange 5 arter istedet for
4. Årsagen til at vi har sat slet- og pighvarer i samme kategori er
at der bliver fanget så få. Denne regel holder vi fast i.
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Talte med mange som ikke var helt tilfredse med jeres pointsystem og
100% satser. Specielt rødspætten er lige lovlig høj med hele 3,0 kg. Vi
startede med at den var max. 2,5 men dagen før sidste års stævne
blev der fanget en på 2,9 kg, derfor øgede vi grænsen til 3,0 kg.
” måske skulle revidere pointsystemet da de fleste placeringer er
baseret alene på issinger. jeg har ikke noget forslag til hvordan det skal
ændres.....”
Vores problem var da vi startede DM i fladfisk at der ikke findes nogen officielle regelsæt for fiskerkonkurrencer, vi adopterede derfor
princippet i point systemet fra andre stævner, men vi vil her i år
gennemgå systemet og justere hvor nødvendigt, set i forhold til
fangststørrelserne under de sidste tre års stævner og sammenholde
det med hvad der er fanget på lystfiskerskibene ud for Onsevig.
Vi har fået 5 kommentarer omkring vejret, ”at det var uforsvarligt at
sende bådene ud”, ”at vi brugte forkerte vejrudsigter”,”at der bør være
regler”, ”at sikkerheden ikke var i top”, ”at der bliver sat en vindgrænse”
Vores problem er at der ikke findes nogen regler for fiskekonkurrencer og dermed vejledende vindgrænser som man f.eks kender
fra sejlsport. Vi mener ikke at vi på nogen måde tilsidesatte sikkerheden, vi havde marinehjemmeværnet som er profesionelle redningsfolk liggende ud for Onsevig, vi havde styr på om bådene kom i
havn (på nær ham der lå på sofaen) osv. Om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gå til søs er - og vil altid være den enkelte skippers 100% ansvar også om hans båd er i sømandsmæssig forsvarlig
stand. Men, alt kan gøres bedre, derfor vil vi her i vinter udarbejde
et sæt vejr regler med vindgrænser sammenholdt med vindretninger, afkortning af fisketid og hvilken vejrudsigt der gælder.
Vi har fået kommentarer omkring hjælp til motorreparationer på
havnen under DM, VI har prøvet at lokke et par af de lokale der
reparerer motorer og sælger påhængsmotorer til at komme ud på
havnen under DM, men vi prøver igen.
Vi har fået flere klager over ormene der blev solgt under stævnet
”Der skal stilles krav til leverandør af orm til DM, da vores orm allerede
var stendøde sidst på førstedagen. En udgift på 900 kr.”. Vi har indtil
nu haft den holdning at vi ikke vil blande os i salg af agn, vi vil her
i vinter overveje om vi skal indgå et samarbejde med en eller flere
for at sikre friske orm under stævnet, for at undgå ligende situationer.
” kunne man ikke fotografere dagens største fangst og hænge den op”
jo – det er skrevet ind i drejebogen, det har vi ikke lige været opmærksomme på.
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”Vi oplevede desværre at strømmen gik både fredag og lørdag nat”
Det er delvist en fejl fra havnens side, første nat var det timeren
der slukke for strømmen anden nat var det sandsynligvis overbelastning, det laver vi bedre næste år.
Vi har fået, for os på havnen sjove spørgsmål, hvor mange er
ansat på havnen, hvad får i for det, hvorfor laver i DM osv. Her
vil vi meget gerne præcisere at alt arbejde på Onsevig Havn er
baseret på frivillig arbejdskraft. Onsevig Havn er en selvejende
institution, drevet af dem som har bådplads i havnen - en privat havn uden nogen form for offentlig indblanding og tilskud
fra det offentlige. Vi lægger en stor ære i at kunne klare os selv
på havnen. Vi er en flok ildsjæle, som lægger massere af timer
i havnen, uden nogen form for løn eller modydelser. Vi har et
kanon godt sammenhold omkring havnen, sejlklub mv. og når
der større ting der skal klares så som DM i Fladfisk, er der mange
som gerne vil give en hånd med. Et evt. overskud fra DM i Fladfisk går direkte til drift og vedligehold af havnen, (vi har fået
lavet meget på havnen de senere år men vi står stadig med udfordringer i million klassen), til glæde for alle brugere og besøgende. Vores målsætning er at have et sted hvor folk bliver glade
(det er jo vores fritid vi bruger der) og have ordentlige forhold.
På havnen er der bl.a. sauna til vinterbaderne, kajakker som kan
bruges for et lille beløb, museum, fælles rygeovn mv. og ikke
mindst vi har meget lave priser for fastliggere, en pensionist skal
også uden problemer kunne have et skib i havnen.

Spar Lolland påskønner den frivillige indsats
Spar Lolland ved direktør Jan Larsen, vil gerne påskønne det frivillige arbejde, for som Jan ytrede uden ildsjæle vil et arrangement
som DM i Fladfisk aldrig blive realiseret, hvorfor de donorerede
en gavecheck på 500 kr. til lodtrækning mellem de frivillige, vinderen blev Aase Hansen.

Vi gentager succen – foredrag med Søren Vesth
Søren Vesth og Freddi Hansen/team Garmin har lovet igen i år at
komme forbi og dele ud af sine erfaringer. Hans foredarg sidste år
har givet en hel del af os en bedre forståelse for det at fiske fladfisk, det er blevet sjovere efter han har været forbi. Da vi er en del
på havnen som har noget fint elektronik, men ikke rigtig forstår
at udnytte det rigtigt har vi spurgt Søren om han ikke kan give
os en god lektion i at bruge og forstå vores instrumenter, hvorfor
han har lovet at fortæller om brugen af ekkolod og hvordan man
lærer at forstå det man ser på skærmen, transducer valg, og de
mange forskellige ekkolod´s teknologier der findes. Og han vil
fortælle lidt om Deres planlægning til fladfiske konkurrencen.
Kom forbi 5 Februar kl. 19.00 i Vineby forsamlingshus, entre 20 kr.
du må gerne sende en mail om du kommer.
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DM i Fladfisk 2013
Afholdes 21-22 September
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