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Tilmeldingerne tikker stadig ind til DM i Fladfisk
og i stiler vi mod 150 både til dette års stævne.
Tilmeldingerne tikker stadig ind til DM i Fladfisk og i stiler vi
mod 150 både til dette års stævne. Med stor geografisk spreding blandt de tilmeldte, kan vi igen i år konstatere, at det i
sandhed er et Danmarksmesterskab. Der er ikke mange andre
sportsgrene, som kan vise ligende geografisk statistik i Danmark. VI lukker for tilmeldingen fredag 4. September kl.24 og
indbetalt gebyr skal være på Havnens konto senest mandag7.
September.
I Onsevig varmer vi op til DM i Fladfisk. Vi har i år været mere
aktive på de sociale medier Instragram, Facebook og Youtube,
så følg med for vi vil gøre vores bedste for at samle interviews,
gode råd og fotos op, så I kan følge med i hvad der sker i Onsevig og i Langelandsbæltet. Lige nu er planen, at vi tager ud
med en af Danmarks bedste Pighvarfiskere og vi vil prøve at
lure ham kunsten af, og dele lidt af hvad vi lærer på facebook
og på Onsevig Fladfiskeakademi.

Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk

Over 300 fiskere fordelt på
mere end 120 både på den
foreløbige deltagerliste
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Dansk Søredningsselskab vil passe på os under DM

Sådan får du en icon på mobilen
Åbn siden i safari (Iphones) klikker på del symbolet – føj til
hjemmeside og klikker på ’tilføj’ får du også et knap på menuen. Denne kan også tilgås offline.

DM i Fladfisk

I finder app’en på følgende adresse https://pages.teggee.
com/dmifladfisk eller scanner dette QR code

DM i Fladfisk

DM app.

Vi arbejder løbende på at gøre det lettere at få informationerne om DM i Fladfisk både før og under stævnet. Som noget nyt har vi i år lavet en ’app ligende side’ til mobiltelefon/
smartphones, hvor I finder program, regler og vigtig kontaktinformation. Appen lukkes ned en ca. en uge efter DM
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Dansk søredningsselskab kommer med deres båd fra Spodsbjerg og vil give hjælp under hele stævnet. De er et selskab
baseret på frivillig kræfter og har en rigtig flot mission og
vision(se nedenfor). Dansk Søredningsselskab vil være i Onsevig under hele stævnet, hvor I kan få mere at vide om, hvordan
I får hjælp også uden for DM. Læs allerede nu kan mere på
deres hjemmeside som du finder på http://www.dsrs.dk med
alle de motorstop vi ser, er en indmelding hos dem bestemt en
overvejelse værd.
Mission
At forblive en almennyttig forening, der assisterer fritidssejlere
og andre bådejere ved ikke livstruende situationer til søs, samt
står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs.
Vision
At være en samfundsmæssig organisation, som man gerne
støtter, og hvis service og assistance målgrupperne efterspørger.
Typisk er der ca. 10-15 aktive personer involveret i driften af en
afdeling.
Afdelingernes reddere har lokal tilknytning. Derfor er vores
udrykningstid fra alarmeringen modtages til havnen forlades
under 20 minutter.

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!

Facebook
Vi vil forsøge at blive endnu bedre på de sociale medier, vi så
en stor aktivitet især i månederne omkring DM sidste år, og der
er allerede nu stigende aktivitet omkring DM 2015. På vores Facebook side, vil vi ligge flere nyheder ud her, filmklip, interview
mv. så følg med her. Vi er glade når du liker og deler.
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