
Danmarks næststørste fiskestævne  

Du tilmelder dig via www.
onsevighavn.dk under menu-
punktet ’DM i Fladfisk 2013 – 
Tilmelding’. her åbnes ny side 
med overskriften ’Tilmelding 
DM i Fladfisk 2013’. 

Klik på tilmelding, herefter lav-
er du din bestilling. Følgende 
er vigtigt:

- Navne på gaster skal 
sendes separat på mail til 
tilmelding@onsevighavn.dk 
Her skal også skrives om de er 
juniorer. 
- Når du har gennemført 
din bestilling i din tilmelding, 
klikker du på ”gå til kasse” her 
SKAL alle felter udfyldes også 
dit mobil nr. under stævnet. 
Navnet der opgives her, bliver 
noterer som skippernavn. I 
feltet ’firma’ skriver du båd/
team navn
- Gebyret for “sikkerhed-
soplysninger/bådlængde” vil 
blive brugt til at levere ’fri’ tøris 
til brug for stævnets deltagere. 
(obs! systemet virker uden syn-
lig pris)
- Når alle felter er udfyldt, 
klikker du på ’fortsæt’. Du vil 
herefter få en oversigt over 
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For fjerde år i træ arrangeres 
DM i Fladfisk fra Onsevig Havn i 
weekenden d. 21-22. september. 
Fra havnens side ser vi frem til, 
at det igen bliver et super godt 
stævne med en masse glade 
mennesker. Vi kan glæde os 
over de gode tilbagemeldinger 
fra stævnet sidste år, og ét er 
sikkert, vi vil gøre vores yderste 
for, at det bliver mindst lige så 
godt i år.
Interessen for stævnet er sti-
gende, hvilket vi kan se på det 
stadig stigende antal besøgende 
på havnens hjemmeside, hvor 
vi nu har over 6.000 besøgende 
om måneden. Dette skyldtes ikke 
vejret sidste år, men nok de fine 
udsendelser, der har været på 
DK4 og omtale i de skrevne me-
dier og ikke mindst på få dage 
har vi passeret 60 tilmeldinger.

Tilmelding

Der er lavet et nyt og forbedret 
tilmeldingssystem, takket være 
Søren E. Petersen. For at hjælpe 
os og dig selv, vil vi bede dig om 
nøje at læse vejledningen igen-
nem.
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Tilmelding til DM i Fladfisk 2013 er igang



dine bestillinger- gennemgå 
denne nøje!
- Når alt er ok, sætter du 
et hak i ’Jeg accepterer købs 
betingelserne’ for at færdig-
gøre bestillingen.
- Efter at have godkendt 
bestillingen, modtager du en 
mail med et ordrenr. dette er 
dit reference nr. for betalingen 
og skal opgives ved indbetal-
ing på havnens konto i Jyske 
Bank: reg.nr. 0689 konto nr. 
0002056038
- Venligst medbring et 
print af din bestillingsseddel, 
når du checker ind på Onsevig 
Havn.
- 
Er du i tvivl kan du kontakte os 
via e-mail: tilmelding@onse-
vighavn.dk  

Der lukkes for tilmelding lørd-
ag den 14. sept. kl. 24.00, gebyr 
indbetaling skal være på havn-
ens konto senest 16 sept. 

Overnatning

Du kan booke seng på Onsevig 
Kro ved tilmelding. Der kan 
bookes seng på kroen både 
fredag nat og lørdag nat. Sove-
salene (3-16 personer) er på 
1 sal. Hvor der også serveres 
morgenmad og aftensmad 
lørdag. Pris 85 kr. pr. nat. Inklu-
siv bad.

Derudover kan vi anbefale:
Sejerlund Bed & Breakfast - 
www.sejerlund.dk
Onsevig Camping - www.onse-
vig.com
Kragenæs Camping - www.kra-
genaes.dk

Der er to shelters på havnen 
man kan overnatte i. Hvis man 
vil bruge dem så skriv til Onse-
vig@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 res-
taurant Den Fuldkomne Fisker 
tæt ved havnen. 

I kan se hvad det koster på 
tilmeldingsblanketten.

Præmier

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