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140 både med 350 fiskere

C.E.Andersen

Vi begynder at kunne ane endnu et godt DM i horisonten
langtidsvejrudsigten er begyndt at dreje i den helt rigtige
retning, havnen er klar, flere førende firmaer vil vise deres
produkter på havnen under stævnet og ikke mindst har vi
igen en kanon tilmelding, vi er kommet i mål med over 140
både og mere end 350 fiskere, den endelige liste laves mandag/tirsdag.

Børsteorm
Vi får mange spørgsmål og hvor der kan købes agn. Fra havnens side sælger vi ikke agn, men vi kan anbefale følgende leverandører:
Mertz i Nakskov og Nykøbing F. Heimdalsvej 9, 4900 Nakskov
Tlf: 54921911.
Zoo og fritids grossisten, sælges i 50-100-500grams pakker,
ved køb af mere end ½kilp pakkes de med køleelementer Ormene skal være bestilt og betalt senest onsdag d. 9/9-15 inden kl. 14.00. på tlf. 21 49 52 51. http://zooogfritidsgrossisten.
dk/
m/s Hanne gå ind på http://mshanne.dk
Bestil i god tid, kontakt dem for at aftale nærmere.
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Tobis
Friske tobis kan købes under DM i Fladfisk. Vi har talt med Søren
Andersen, der de sidste par år har solgt friske tobis på havnen.
Søren vil også levere tobis i år FORUDSAT at vejret, styrke og
især vindretning på Køge bugt giver mulighed for fiskeri. Alternativet er, at I må bruge jeres normale leverandører.

VI gentager succen fra sidste år med konkurrence hurtigst flåog filetering af fladfisk. I år har vi fået sponsoreret flotte præmier fra ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S, som har sponsoreret de
dejligste Global knive, alle kan deltage, det er lørdag kl. 16 på
pladsen indskriv jer i bureauet.
1.
pladsen: GF-33 Kokkekniv, helsmedet, 21 cm –
værdi: 1.499,95 kr. http://www.globalknive.dk/shop/
koekkenknive/p-123/gf-33-kokkekniv-helsmedet-21-cm#.VegBzcvsmUk
2.
pladsen: G-29 Kød/Fiskekniv, 18 cm – værdi: 1.199,95 kr.
http://www.globalknive.dk/shop/koekkenknive/p-3746/g-29koed-fiskekniv-18-cm#.VegBRMvsmUk
3.
pladsen: GS-37 Santoku-kniv, grantonskær, 13 cm – værdi: 869,95 kr. http://www.globalknive.dk/shop/koekkenknive/
andre-knive/p-155/gs-37-santoku-kniv-grantonskaer-13-cm#.
VegCiMvsmUk

Onsevig Fladfiske akademi
Imens du venter på DM og ikke kan komme ud og fiske her i
weekend pga. for megen vind kan du bruge tiden fornuftigt ved
at studere alle film klip mv. på Onsevig Fladfiske akademi, hvor
der er masser af tips & tricks omkring forberedelser/planlægning
af fiskeriet under DM og ikke mindst hvordan de enkelte arter
skal fanges.

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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Konkurrence ”hurtigst flå- og filetering af fladfisk”

