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Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk

Deltagerlisten til DM i Fladfisk vokser

Med 4 uger tilbage af tilmeldingsfristen har vi passeret 70
både, og vi mærker en fortsat stor interesse.
Vi håber, at vi kan rumme alle både indenfor vores maksimal grænse, som ligger på 140-150 både (afhængig af antallet af fiskere). Således, at vi ikke kommer ud i, at skulle afvise deltagere, som vi desværre har prøvet tidligere år,
med op til 15 både på venteliste.
Í år tilbyder DM i Fladfisk en lille lystfiskermesse. Vi oplever stigende interesse fra firmaer med fiskeudstyr, som vil komme og vise deres nyeste udstyr,
samt have gode tilbud. I år kommer bl.a. en leverandør af bådtrailere, samt et
par udstyrsforretninger.
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Børsteorm

Som noget nyt vil det lokale firma Mertz levere Børsteorm på havnen
under stævnet. Jens Agner, der er ny medejer af Mertz Jagt & Fritid A/S,
tilbyder levering af frisk børsteorm både lørdag og søndag morgen
fra kl. 06.30-07.30 ved deres stand på havnen. Skal der øves forud for
mesterskabet, har de altid friske orm på lager i deres butikker i hhv. Nakskov og Nykøbing F.,
Der vil også være mulighed for levering af indfrosne tobiser, så længe
lager haves.
Priser:
100 gram børsteorm
300 gram tobis

kr. 60
kr. 30

Bestilling foregår pr. mail til jens.agner@mertz.dk hvor følgende bedes
oplyst:
1) Navn og tlf.nr. på kontaktperson
2) Bådnavn/teamnavn
3) Antal ønskede bakker til levering hhv. lørdag og søndag
Mertz Jagt & Fritid A/S vil ligeledes sælge relevant grej til fladfiskeri fra
deres stand.
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Regler DM i Fladfisk 2016
Reglerne er opdateret, som beskrevet nedenfor, men venligst læs reglerne
grundigt igennem, de findes på www.onsevighavn.dk
Normmålet for skrubbe er ændret fra 1600 g til 1700 g.
Uanset hvor stor en fisk er, kan den max. Tildeles 120 point
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Teksten omkring point ligestilling er præciseret
Ved to eller flere med samme pointstilling eller vægt, afgøres det på følgende måde: Ved vægt/pointlighed tildeles de samme placering, efterfølgende
fisk får næste placering (1., 2., 2., 3., 4., og ikke 1., 2., 2., 4.,)
Tiden for hvornår man må hente konkurrencenummeret er ændret fra 30 til
60 min
Konkurrencenummeret skal hænge på tavlen, når man er i land, og må tages ned max. 60 min. før start.
Det er præciseret, hvornår konkurrence nummeret skal hænge på tavlen.
Straffen for tyvstart for team nedsættes fra 100 point til 50 point.
Når konkurrencedagen er afsluttet, skal man være i havn og konkurrencenummeret skal hænge på tavlen INDEN flaget tages ned, da man ellers ikke
kan indveje fisk pågældende dag. Konkurrencenummeret skal hænge på
tavlen, når man er i land, og må tages ned max. 60 min. før start.
Der er tilføjet til reglerne, når man har glemt konkurrence nummeret
Såfremt en båd er startet, men har glemt sit konkurrencenummer, kan
man vælge at sejle tilbage efter konkurrencenumret eller at kontakte bureauet, og meddele at numre er glemt og modtage den af bureauet tildelte
tidsstraf. Tidsstraffen vil være en nedsættelse af fisketiden. Skipperen fra
båden, der tildeles straffen, skal møde op personligt i bureauet inden det
fra bureauet angivne tidspunkt.
Reglen om indvejning af fisk er blevet skærpet
Der kan kun indvejes egne fisk, dvs. der kan ikke indvejes fisk for andre
f.eks. kan en gast ikke indveje for skipper eller omvendt.
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Onsevig Fladfiske akademi
Vi anser det som en af vores fornemmeste pligter at brede kendskabet til at fange fladfisk. Det er vores erfaring, at det bliver sjovere og
sjovere, når man får et indblik I de enkelte arter og hvordan de skal
fanges. Vi har derfor produceret en stribe små korte film, hvor nogen af
Danmarks bedste fladfiskere deler ud af deres erfaringer. Flere film er
undervejs. Ud over film er der andre informationer omkring fladfisk på
Onsevig Fladfisk akademis hjemmeside som du også finder på www.onsevighavn.dk Vi bestræber os på at oplyse om alle aspekter lige fra planlægning af fiskeriet, selve fiskeriet, rensning og tilberedning af fisken.
Har du punkter/emner, som du mener skal behandles, hører vi gerne fra
dig.

Lektion 1: Rødspætte Søren Vesth, team Garmin kommer med Tips
& Tricks.

Lektion 2: Skrubbe Søren Vesth, team Garmin kommer med Tips &
Tricks.

Lektion 3: Issing Søren Vesth, team Garmin kommer med Tips &
Tricks

.
Lektion 4: Slet/Pighvar Søren Vesth, team Garmin kommer med Tips
& Tricks.

Lektion 5: Udstyr Søren Vesth, team Garmin kommer med tips &
Tricks
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Lektion 6: Forfang Palle Pedersen fortæller om Pallex forfang
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Lektion 7: Drivhastighed Søren Vesth, team Garmin kommer med tips
& Tricks

Lektion nr. 8 – Tobis som agn Bjarne Lehné, Team 11’eren kommer med
tips & tricks

Lektion nr. 9 – flå / filetring af fladfisk Jesper Larsen, kommer med tips
& tricks

lektion nr. 10 – Rensning af fisk for indvejning Poul-Erik Hagemann,
Gadusn.dk kommer med tips & tricks

Lektion nr. 11 – Pighvar fiskeri Thomas Stoffer, Team Gnavpot kommer
med tips & Tricks

Følg DM i Fladfisk på :
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