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Fiskestævnet DM i fladfisk i 
Onsevig var igen i år en stor 
succes – også selv om fisk-
eriet blev aflyst om sønda-
gen på grund af blæsevejr
Den 13.-14. september blev 
det femte DM i fladfisk holdt 
fra Onsevig Havn på Vestlol-
land. Igen i år var der rekord-
deltagelse med 171 både fra 
hele landet - fra Blåvand i vest 
til Dragør i øst og til Sindal 
i nord og Gedser i syd – og 
deltagelse af 458 fiskere. Der 
blev i alt fanget 4500 fladfisk 
– hvor hovedparten blev sat 
ud igen.
Jørgen Harreby fra Odense 
løb med to danske mester-
skaber i DM i fladfisk. Jørgen 
Harreby blev individuel dansk 
mester, og sammen med sin 
fiskemakker og skipper, Jacob 
Weile, blev han med Team 
Banditten samtidig dansk 
mester i team konkurrencen. 
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Odense-fiskere vandt flest præmier 
til DM i fladfisk 

Sølv gik ligeledes til et Odense-
hold, idet Rune Kath sammen 
med sit team, MP, fik en anden-
plads i den individuelle konkur-
rence med en flot slethvar på 
2174 g. Bronze i individuel 
blev Michael Andersen fra Nak-
skov - og i team-konkurrencen 
gik bronze til team Garmin fra 
Ringsted.

Årets fisker 2014

Søren Vesth blev kåret som 
Årets fisker 2014. Som be-
grundelse for valget har kom-

http://www.pallex.dk
http://www.jyskebank.dk
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kmissionen angivet, at ”Søren 
velvilligt har stillet sin viden 
omkring fladfiskeri til rådighed 
for alle. Søren har i flere om-
gange været i Onsevig og holdt 
foredrag og øst ud af sit kend-
skab til de forskellige fladfiske 
arter - og om hvordan, de skal 
fanges. Søren har velvilligt stil-
let fotos til rådighed af hjem-
melavede tackler, som er lagt 
på havnens hjemmeside, og 
som tusindvis har været inde 
og studere. Søren har uden 
tøven stillet sig til rådighed for 
optagelser af instruktions film 
på Onsevig Fladfiske akademi.” 
-Fra Onsevig vil vi gerne takke 
alle deltagere for en meget fin 
weekend. Den positive indstill-
ing og det gode humør, der 
medbringes, skaber en helt 
speciel stemning på havnen, 
som gør, at det er sjovt at ar-
rangere stævnet. Der skal også 
lyde en stor tak til vores spon-
sorer, som er med til at lave en 
super-kulisse med bannere og 
flag, der viser, at nu er der dæk-
ket op til fest, siger Peter Dan 
Petersen fra DM i fladfisk.
-Desværre måtte vi aflyse 
konkurrencen søndag på grund 
af vejret. Det er en situation, vi 
har forberedt os på ved at lave 

klare regler i regelsættet for af-
holdelse af DM i fladfisk. Vi un-
dgår på den måde diskussion 
bagefter, om det var rigtigt 
eller ej, så ingen skal føle sig 
snydt, siger Peter Dan Petersen 
og tilføjer:
-Ved DM i fladfisk har vi ikke 
kun sat fokus på selve fangsten, 
men også på det videre forløb, 
hvordan man flår og fileterer 
fisken bedst og ikke mindst det 
næste forløb, hvordan man til-
bereder fisken. Vi kan glæde os 
over, at der var god tilslutning 
til de forskellige aktiviteter, 
også på land. Trods at alle fisk-
erne var kørt hjem, mødte der 
ca. 100 mennesker op, som så 
Gourmet kokken Hanne Mads-
en tilberede fladfisk på havnen 
og byde på prøvesmagninger. 
Hanne havde igen tryllet de de-
jligste fladfiskeretter frem igen, 
som vi vil præsentere i et af de 
kommende nyhedsbreve.

Flå/fileterings konkurrencen

Vinder af flå/fileteringskonkur-
rencen blev Jesper Larsen fra 
Nyborg, der flåede og file-
terede (begge sider) en fladfisk 
på 32 sekunder. Efterfølgende 
blev der lavet videooptagelser, 

http://www.pallex.dk
http://www.pallex.dk
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hvor Jesper i fineste TV kok-
kestil forklarede, og igen viste 
hvordan en fladfisk skal flås og 
fileteres. Optagelserne vil se-
nere munde ud i en film på On-
sevig Fladfiske akademi, (www.
onsevighavn.dk), så budskabet 
kan udbrede om, hvordan de 
flade bedst og hurtigst bliver 
klargjort til madlavning.

God pressedækning

DM i Fladfisk har igen fået god 
pressedækning af TV2Øst, P4 
Sjælland, Radio Sydhavsøerne, 
flere end 10 fine artikler i for-
skellige aviser samt god dækn-
ing i Fiskeavisen og online båd- 
og fiskemedier.

Fotokonkurrence i denne 
weekend

DM i Fladfisk 2014 løber af sta-
ben i denne weekend. Indsend 
dit bedste billede fra stævnet 
til foto@onsevighavn.dk og 
vind en overnatning for 2 på 
Herregården Sejerlund!

Resultater

Dansk mester Individuel
Guld: Jørgen Harreby / Odense 
Sølv: Rune Kath / Odense
Bronze: Michael Andersen / 
Nakskov

Danske mestre Team
Guld: Banditten 2/ Odense (Jør-
gen Harreby/Jacob Weile)
Sølv: Team MP / (Odense) – (Mi-
chael Jørgensen/Peter Anders-
en/Rune Kath)
Bronze: Team Garmin (Ring-
sted) – (Søren Vesth/Paw Mein-
ertsen/Thomas Hansen/Freddi 
Hansen)

http://www.pallex.dk
http://www.jyskebank.dk
http://www.pantaenius.dk
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http://www.palby.dk/
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Arts konkurrence

Rødspætte: 
Nr. 1  Bjarne Frederiksen / Team 
Hein 1230 g
Nr. 2. Bjarne Rasmussen / Team 
Carpe Diem 963 g
Nr. 3. Anders Dalegaard / Team 
Møghund  904 g

Skrubbe: 
Nr. 1. Jørgen Harreby / Banditten 
2 1208 g
Nr. 2 Michael Andersen / 
Pegasus 1039 g
Nr. 3. Thomas Hansen / Team 
Garmin 1025 g

Ising: 
Nr. 1. Kim Christensen / Team 
Sølve 565 g
Nr. 2. Kim Mortensen / Team 
Carpe Diem 550 g
 Nr. 3 Tomas Nielsen / 2masen2 
522 g

Pighvar: 
Nr 1. Rune Kath / Team MP 
2174 g
Nr. 2. Jacob Weile / Banditten 2 
1580 g
Nr. 3. Paw Pedersen / Team 
F.jolle 1118 g

Vinderfisken: Jørgen Harreby / Team Banditten 2 fra Odense med 
vinderfisken en skrubbe på 1208 g der giver 80,53 point.

http://www.pallex.dk
http://www.pallex.dk
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Junior Konkurrencen
Point      Team   Point
Andreas Skovlund  Bella3   45,47
Marcus Hansen   Team Emma  45,20
Kasper Simonsen  TEAM BLUEMARLIN 44,67
Rasmus Jørgensen     37,93
Mathias Jessen   Team Lima  33,56
Magnus Bjerrum Nielsen         Team Magnus  33,33
Mads Halkjær    Fisk For Sjov  31,33
Lasse Ebbe Mortensen    30,33
Kristoffer Spicker      30,00
Liv Nicolajsen   Mandarinanden 29,47
Ida Krogh Jespersen  Team Lille My  28,60
Kris Andersen   Team vov vov  28,47
Benjamin Karlsson  Team udsigten 24,33
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