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Kragenæs Marina Lystcamp
- camping og marina i ét

Vi fra Onsevig vil påstå, at det
bestemt var en succes.
Vi vil gerne takke alle deltagere for deres positive
humør, det giver en fantastisk
atmosfære på havnen når alle
kommer med en positiv indstilling. Vi vil ligeledes takke
alle sponsorerne, uden dem
var dette stævne ikke muligt.
Derudover skal en stor tak til
alle de frivillige lyse, alle har
afset mange dage til at stable
stævnet på benene og ikke
mindst afvikle det henover
weekenden.
Vi fra Onsevig kan mærke
at stævnet vokser, ikke kun
deltagermæssigt, men også
i omdømme. Vi har tidligere
oplevet, at det har været
hårdt arbejde at få radio og
TV dækning, men i år er vi
blevet kontaktet fra TV2 og
DR for at de ville lave direkte
udsendelser. Det fortæller om
en stor interesse for stævner
og at det på få år er vokset
til at blive en succes for alle
.Vi mærker også en stor opbakning i lokalsamfundet
før sagde de; ’ DM i hvad for

noget???’ Nu er folk stolte af at
DM i Fladfisk holdes lokalt og vi
modtager stor ros.
Stævnet startede i realiteten
flere dage før, hvor bådene ankom en efter en. Det helt store
ryg- ind var fredag, hvor et
skønt september vejr dannede
rammen om en pragtfuld aften, og DM i Fladfisk blev officielt åbnet med åbningstale
ved Anders Højris, Direktør
for Buiseness Lolland-Falster
.Vores kære pølsemester Torben
lavede på forsøgsbasis 70 retter
varm mad, de blev alle hurtigt
soldt, så den succes bliver bestemt gentaget ved DM i Fladfisk 2014. På Stejlepladsen ved
Onsevig Museet blev der solgt
røget makrel og lækre makrelburgere – dette var også så stor
en succes, at vi glæder os allerede til næste års servering!
Lørdag morgen stod vi op til et
pragtfuldt fiskevejr og det var
svært at finde noget at klage
over. Det var en flot skue, da
starten gik og fiskerne drog
ud for at finde de bedste fiskepladser, bådene flokkedes ud
fra havnen, og det var svært
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at begribe, at så mange både
været pakket inde i havnen.
Med det skønne fiskevejr var
der masser af fisk og der blev
fanget over 9000 fisk lørdag,
hidtil rekord på en dag, mange
både havde også bådrekord i
antal fangede fisk. Heldigvis
for bestanden er det rigtige
sportsfolk ,vi har med som deltagere og langt over hovedparten blev sat ud igen.
Der var pres på ved indvejningen , men alt forløb godt og
resultaterne kom ud hurtigere
end tidligere år. Lørdag blev afsluttet med masser af hygge og
lækker mad på kroen.
Vejret søndag udartede sig
lidt anderledes end lørdag og
lagde ud med en vindstyrke
5-6 m/s under land, denne steg
over dagen og et mindre antal
valgte ikke at tage ud, resten
gik til søs og flere søgte læ under Langeland. Der var ikke så
mange fisk som om søndagen,
hvorfor der ikke var de store
rokeringer på placeringerne fra
lørdagens resultater, som vi ellers har set årene før. Vi så også
at flere af de stærke teams kom
ind lidt tidligere end normalt.
Generelt blev der fanget flere
pighvarrer og rødspætter end
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de forrige år, og der ikke var
megen størrelse på skrubbe
og issing, men alt i alt rekord i
antal fangede fisk og rekord for
DM i Fladfisk i Pighvar.
Årets Fisker
Igen i år var der mange rigtige
gode kandidater til Årets
fisker. Valget faldt i 2013 på
Leonard Muys, begrundelsen
fra komiteen er hertil, at han
har støttet DM fra dag 1. Han
har på eget initiativ promoveret DM i Fladfisk i det jyske
ligesom han har banet vejen
for os til forskellige medier
og ikke mindst givet Onsevig
omtale i udlandet, ikke fordi
vi har udlændinge med men,
det gavner belægningen på
lystfiskerskibene hjemhørende
i Onsevig. Han har bidraget til
at gøre Onsevig Havn for det
fyrtårn for lystfiskeri det er i
dag, og det er vi ham taknemmelige for.
Leonard Muys modtog diplom
samt et gavekort for to til en
overnatning på Sejerlund herregårds Bed & Breakfast samt
middag på gourmet restauranten den fuldkomne fisker i
Onsevig for to personer. www.
onsevig.com www.sejerlund.dk
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Fladfisk på 4 forskellige, måder
Lørdag eftermiddag gæstede
den lokale kok Hanne Madsen fra gourmet resturanten
Den fuldkomne fisker Onsevig Havn, hvor hun tilberedte
fladfisk på 4 forskellige måder.
Assisteret af Mette Nielsen fra
Sejlerlund, tilberede Hanne
Madsen 4 lækre retter foran
mange tilskuere, som ivrigt
stillede spørgsmål til tilberedning og anretning, alle tilskuere
nød de mange smagsprøver
og var yderst begejstrede. Hun
lavede:
1. HYLDEBLOMST MARINERING:
2. ÆBLEMOSTMARINERING
3. BAGT RØDSPÆTTE:
4. CHEVICHE af RØDSPÆTTESTRIMLER:
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Opskrifterne på havnens
hjemmeside. Vi filmede også
hele seancen og denne kommer ligeså ud på hjemmesiden,
så alle har mulighed for at gøre
Hanne Madensen kunsten
efter.

Evaulering af DM i Fladfisk
Vi vil om kort tid udsende et
evalueringsskema, som vi vil
bede jer om at udfylde. Det
giver jer mulighed til at komme
med ris og ros, men samtidig
sætter det kursen til et endnu
bedre DM i Fladfisk 2014.

Onsevig Fladfiske
akademi
Fladfiske akademi er under
løbende udvikling, og vi har
netop lanceret næste film,
omkring brugen af tobis. I
vinterens løb vil vi igen lave
foredrags aftner, allerede nu er
der planlagt to aftner en med
Søren Vesth og en med Bjarne
Lehne. Vi glæder os!
Del dine film og billeder
Har du billeder og film fra DM
i Fladfisk 2013 må du meget
gerne dele dem med os og du
skal være meget velkommen
til at lægge dem op på vores
Facebookside bare søg på DM
i Fladfisk. Vi sætter stor pris på
jeres ’likes’ og når I deler jeres
gode historier.

3

Danmarks bedste fiskestævne

4

Nyhedsbrev 2013/8

DM vindere

Danmesterskab team
Guld: Team Carpe Diem, Nyborg (Bjarne Rasmussen, Henrik
Poulsen, Bo Holm, Kim Mortensen)
Sølv: Team MP, Broby (Peter Andersen, Michael Jørgensen, Rune
Kath)
Bronze: Team Isgalt, Sorø (Jesper Johannesen, Martin Tingleff,
Brian Jensen)
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Junior: Andreas Skovlund

DM i Fladfisk

Danmarksmesterskab individuelt
Guld: Jesper Johannesen
Team Isgalt, Sorø
Sølv: Kim Mortensen		
Team Carpe Diem, Nyborg
Bronze: 2013: Evald Gosh
Team Skrubben, Nakskov
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Arts konkurrence:
Issing: John Poulsen			
Rødspætte: Carsten Ljungberg		
Skrubbe: Kim Mortensen			
Pighvar: Jesper Johannesen		

Team 11’ren
Team Trollen
Team Carpe Diem
Team Iagalt
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DM vindere År for år
Antal deltagere
2013: 161 både		
456 fiskere
2012: 160 både		
440 fiskere
2011: 122 både		
315 fiskere
2010: 82 både		
216 fiskere
Fangede fisk
2013: ca. 11.378 fladfisk
2012: ca. 7.893 fladfisk
2011: ca. 10.500 fladfisk
2010: ca. 2.500 fladfisk
Danmarksmester (Individual)
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Guld
2013: Jesper Johannesen		
2012: Kurt Jensen			
2011: Frederik Glud			
2010: Hotho Vestergaard		
Sølv
2013: Kim Mortensen		
2012: Morten Springer		
2011: Anders Weimar Schousen
2010: Brian Svensson		
Bronze
2013: Evald Gosh			
2012: Paw Meinertsen		
2011: Torben Rogowski 		
2010: Helmer Due			

Team Isgalt, Sorø
Team Elektra
Team Sally
Team Søhesten
Team Carpe Diem, Nyborg
Team Trolling-logen
Team Randal
Team Utti
Team Skrubben, Nakskov
Team Garmin
Team Birdman
Team Drabine

Danmarksmester (Team) startet 2011
Guld
2013: Team Carpe Diem, Nyborg (Bjarne Rasmussen, Henrik
Poulsen, Bo Holm, Kim Mortensen)
2012: Team Garmin (Søren Vesth, Paw Meinertsen, Marc Stolle,
Freddi Hansen)
2011: Team Løgn (Morten Pedersen, Lars svendsen, Jacob aasgaard og Johnny sørensen)
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Sølv
2013: Team MP, Broby (Peter Andersen, Michael Jørgensen, Rune
Kath)
2012: Team Trollinglogen (Jakob Nielsen, Kai Nielsen og Morten
Springer)
2011: Team Carpe Diem (Bjarne Rasmussen, Henrik Poulsen, Bo
Holm og Kim Mortensen)
Bronze
2013:Team Isgalt, Sorø (Jesper Johannesen, Martin Tingleff, Brian
Jensen)
2012:Team Team MP, Broby (Peter Andersen, Michael Jørgensen
og Rune Kath)
2011: Team Garmin (Søren Vesth, Freddi Hansen, Paw Meimertsen
og Thomas Hansen)
Junior konkurrencen
2013: Andreas Skovlund
2012: Jacob Rej
2011: Frederik Glud
Placering gennem tiderne for teams:
1.
Team Carpe Diem 		
(1 guld, 1 sølv)
2.
Team Garmin 		
(1 guld, 1 bronze)
3.
Team MP 			
(1 sølv, 1 bronze)
4.
Team Løgn 			
(1 Guld)
5.
Team Trollinglogen 		
(1 sølv)
6.
Team Isglat 			
(1 Bronze)
Issing
2013: John Poulsen		
Team 11’ren			
508 g
2012: Morten Springer
Team Trollinglogen
627 g
2011: Torben Rogowski
Team Birdman
564 g
2010: Tom Eg
Team Echo
601 g
Rødspætte
2013: Carsten Ljungberg		
Team Trollen		
1138 g
2012: Kim Most Olsen
Team Echo		
1032 g
2011: Morten Pedersen		
Team Løgn		
1439 g
2010: Anders Olsen			
Bette Skiv 		
446 g
Skrubbe
2013: Kim Mortensen		
Team Carpe Diem 1009 g
2012: Paw Meinertsen		
Team Garmin		
1328 g
2011: Frederik Glud			
Team Sally		
1556 g
2010: Hotho Vestergaard		
Team Søhesten
978 g
Pig/slethvar
2013: Jesper Johannesen		
Team Iagalt		
2697 g
2012: Kurt Jensen			
Team Elektra		
2525 g
2011: Bo Holm			
Team Carpe Diem 1820 g
2010: Hotho vestergaard		
Team Søhesten
933 g
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Mere fladfisk på TV
Husk - TV programmet “Tanev ude med snøren” på TV2 fri er 8
oktober kl. 21.15 ude med team Garmin og fange fladfisk.
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