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Med over 140 både på den
foreløbige liste, kan vi glæde
os over den utrolig flotte
tilmelding til dette års DM
i Fladfisk, lige nu har vi den
bedste tilmelding i DM’ets 5
-årige historie. I Onsevig er vi
utroligt glade for den opbakning, der er omkring stævnet,
det booster vores motivation til at lave et rigtig godt
stævne. Vi havde næppe turdet håbe på, at vi ville møde
fortsat fremgang, men DM i
Fladfisk har slået sig fast, og
det ser ud til at 2014 også
bliver et rekordår. Dog håber
vi ikke, at rekorden betyder at
vi må stoppe for tilmeldingen
inden tidsfriten udløber, vi
vil jo gerne byde alle velkommen.
Der er igen i år nye tiltag
under dette DM, bl.a. vil der
være udstillinger fra GARMIN,
PALBY, Hondagruppen og
Pantaenius og vi laver en ny
konkurrence på land nemlig
”flå og filtér en fladfisk på
tid”. Nærmere regler følger,
og vi håber at denne dyst

vil give indblik i god håndtering af de dejlige fladfisk,
herunder hvordan man opnår
mindst spild, og hvordan man
laver de dejligeste fladfiskefilleter til stegepanden. Hanne
fra Gourmet resturanten Den
Fuldkomne Fisker vil igen i år
komme og tilberede fladfisk på
forskellige måder. Sidste år var
en succes og en masse af god
inspiration, så den tradition
følger vi stolt op på.

Fiskeriet her og nu
Farvandet ud for Onsevig har
i 2014 budt på noget af det
bedste fiskeri i mange år. Vi har
set gode fangster af næsten alt,
molefiskeriet har også været i
top og i forsommeren oplevede
vi endda folk på molen, som
indenfor et par timer fangede
aborre, ørred, hornfisk og
torsk, det fik fiskestængerne
ud blandt de lokale. Lige nu er
der makrel, sild og ikke mindst
masser af fladfisk. Henrik Agner skipper på turbåden m/s
KIRSTEN fortæller at op imod
500 af de flade er ikke unormalt
for én dagstur.

Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk

Flot tilmelding til DM i Fladfisk 2014

Børsteorm

Sikkerhed

Her kan du bestille børsteorm
– bestil i god tid:
Mertz i Nakskov,
Heimdalsvej 9, 4900 Nakskov
Tlf: 54921911.
henrik.petersen@mertz.dk
Zoo & fritidsgrossisten
A.E.Hansensvej 4
4900 Nakskov
tlf 21495251 -30957554
zooogfritidsgrossisten@gmail.
com eller john.G.brochmann@
gmail.com

Vi har i år den glæde at Hjemmeværns kutteren
ENØ vil igen være i farvandet
ud for Onsevig for at overvåge
farvandet, nærmere retningslinier for kommunikation
følger.

Tobis
Vi har fået mange spørgsmål
omkring Tobis, meldingen fra
Søren, Team Zanadue er: Der vil
være levende tobis, hvis vejret
er til at fange dem, er de der,
så er de der. Så I må alle have
tålmodighed.

Muslinger
Leonard Muys har igen i år
masser af kilo muslinger, du
bestiller dem ved at sende ham
en mail direkte, med det antal
KG knivmuslinger du har brug
for. leonard_muys@yahoo.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!

Tips & Tricks - Onsevig
Fladfiske Akademi
Onsevig Havn har lanceret ”Onsevig Fladfiske Akademi”, hvis
formål er at samle viden om,
og udbrede kendskabet til at
fange fladfisk, således at det
bliver mere spændende for den
enkelte at fiske efter de flade.
Vores erfaring er at det bliver
sjovere, når kendskabet til den
enkelte fisketype forbedres;
hvad spiser den, hvilke dybder
osv.
På Hjemmesiden finder du et
menupunkt under DM i Fladfisk
med titlen ”Onsevig Fladfiske
Akademi”, hvor vi har samlet
links til forskellige emner omkring Fladfisk.
Vi vil løbende opdatere denne
side. Alle er velkomne til at
komme med ideer, gode links
og ønsker til emner der ønskes
behandlet, send os blot en email.
Vi har lagt en stribe korte film
ud under havnens Youtube kanal, hvor der er lavet en Playlist
”Onsevig Fladfiske Akademi”.
Kanalen vil løbende blive opdateret med nye film, så det er
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en god ide at klikke sig ind på
kanalen og abonnere på den
– så får du direkte besked, når
der er nye spændende film.

Bådudlejning

DM i Fladfisk

For dem der mangler en
båd, eller ikke vil transportere
båden for langt, er det
muligt at leje en båd hos IBI
Bådudlejning i Spodsbjerg 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
størrelser, og priserne starter
ved 440,00 pr. dag for en båd
til 3 personer.Yderligere info på
www.lejenbaad.dk
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