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Vi har passeret 130 både og mere end 330 fiskere
vi er lidt bagud i forhold til sidste år men vi er meget tilfredse
her i Onsevig, hvor vi anser ca. 140-150 både for det ideelle
deltagerantal. Vi vil i løbet af den kommende uge sende mere
info ud til deltagerne. de lange vejrudsigter indikere at vi får
let vind.

Tidspunkt for sidste tilmelding
Vi nærmer os stop for tilmelding til DM i Fladfisk, vi har desværre skrevet at tilmeldingen slutter fredag 9. september på
hjemmesiden. Det korrekte er fredag 4. september kl. 24.00
og indbetalingen skal være på havnens konto senest mandag
7. september kl. 12.00

Fiskeriet i bæltet her og nu
Der meldes om fine fangster af alle arterne, der er pæn størrelse på alle arter. Det spændende er især hvarre fiskeriet,
hvor der nu indløber meldinger om godt fiskeri under Langeland på forskellige pladser, på stålgrundene og ikke mindst er
der informationer om pighvar fangster inden for en radius på
3 sømil fra Onsevig havn, så vi forventer at se et større antal
både, der fanger alle 4 arter til dette års DM.
DM i Fladfisk har haft en mand ombord i en af Danmarks bedste til hvarre fiskeriet og tappet lidt tips & tricks, som vi efter
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Ny Film på Onsevig Fladfiske akademi

Program justeringer

Vi har nu produceret lektion nr.11 på Onsevig Fladfiske Akademi – Pighvar fiskeri med Thomas Stoffer. Thomas er en af
de bedste til dette fiskeri, han er kendt for altid at hive mange
hvarre ombord, vi var med ude og konklusionen er: Det er et
helt andet fiskeri som kræver fokus og masser af tålmodighed.
God fornøjelse.

DM i Fladfisk

Vi oplever hvert år at der er deltagere, der enten ikke har læst
reglerne eller der er uklarhed omkring reglerne, derfor laver
vi en gennemgang af reglerne fredag kl. 17. og igen kl. 20 på
pladsen.
VI har flyttet vores superkok Hanne (restaurant den Fuldkomne fisker) fra om søndagen til lørdag kl.15, vi ved der er
mange som kom forgæves de andre år, fordi de ikke kunne
finde parkeringsplads da der var fyldt med både på trailere.
mv. Hanne vil i teltet på bedste TV-kok måde præsentere forskellige kreative retter med fladfisk til de heldige vil der være
smagsprøver.
Hanne er en trylle kunstner med fisk og har været en kæmpe
inspiration for os der elsker fisk. På Onsevig Fladfiske akademi
kan du se nogle af de retter hun tidligere har præsenteret.
Hanne og Carls restaurant ”Den fuldkomne fisker” har opnået
flot status hos madkendere, f.eks. har de gennem hele juli
måtte sige nej til i snit 20 bordbestillinger hver dag, flot når
der kun er siddepladser til under 40.
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bedste tradition spreder så godt vi kan via vores Onsevig
Fladfiske Akademi se længere nede
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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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