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Tilmeldingen til det 8. DM i Fladfisk er kommet flot fra start med 85+
tilmeldte både og 270 fiskere.
Der er hele 4 uger tilbage til tilmeldingsfristen, og med den hastighed er
der snart fuldt hus. Vi forventer ca. 150 både til start, som også er maksimum kapacitet for vores lille havn.
Det er 8. år i træk at det lille fiskerleje Onsevig på Nordvestlolland slår
dørene op for fiskerstævnet i dagene d. 9.-10. september 2017. (i skrivende stund er der mere end 90 der har udfyldt tilmeldingsformularen)
Ændring i tilmeldingen
Har du ændringer til din tilmelding, sender du en mail til tilmelding@onsevighavn.dk Der skal ikke udfyldes ny tilmelding. Har du ikke modtaget
tilbagemeldings mail efter at du har tilmeldt, bør du checke dit spamfilter, vi har erfaret, at flere har fundet mailen der.
Klubkonkurrencen
Det er ikke alle der melder klub på, men tilhører I en klub, kunne det
være en ide, for der afholdes jo klubkonkurrence. Der skal være tre både
fra hver klub for at deltage i denne konkurrence. Status er følgende:
SSK: 16 både
Nakskov sportsfiskere: 5 både
FTK: 4 både
Nyborg Småbådsklub, NJSK og Næstvedbådene: 2 både
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Er du en af dem der har glemt at påføre den klub du vil repræsentere sender
du en mail til tilmelding@onsevighavn.dk og vi opdatere listen.
Konkurrence ”hurtigst flå- og filetering af fladfisk”
VI gentager succen fra sidste år med konkurrencen ’hurtigst flå og filetering
af fladfisk’. I år har alle mulighed for deltage. Konkurrencen afholdes lørdag
kl. 16 på pladsen. Tilmeld jer i bureauet ved ankomst.
Onsevig Fladfiske akademi
Imens du venter på DM og ikke kan komme ud at fiskre her i weekend pga.
for megen vind, ja så kan du bruge tiden fornuftigt ved at studere alle film
klip mv. på Onsevig Fladfiske akademi. Her har vi samlet masser af tips og
tricks omkring forberedelser/planlægning af fiskeriet op til stævnet. Og ikke
mindst gode råd til, hvordan de enkelte arter skal fanges.
Facebook
På vores Facebook side vil vi ligge flere nyheder ud bla. filmklip, interview
mv. så følg med! Hvis du ikke har besøgt facebooksiden, foreslår vi, at du
går ind og følger med i de seneste nyheder og interviews.
Overnatning
Som informeret tidligere har vi ikke lejet kroen i år og kan dermed ikke tilbyde sovepladser, men vi er informeret om, at der er ledige værelser på Bed
& Breakfast Sejerlund - se bb@sejerlund.dk eller ring på 30823356
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