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Næsten fuldt hus 

Det 8. DM i Fladfisk oplever flot tilslutning. Med kun 1½ uge 
tilbage af tilmeldingsfristen, er der 130 både på listen og 325 
tilmeldte fiskere. Få stævner i Danmark, uanset sportsgren, har så 
bred geografisk tilslutning som DM i Fladfisk. 
Hele 7 klubber stiller med min. 3 både og deltager dermed i klub-
konkurrencen, det bliver spændende om SSK kan væltes af pin-
den. 
Vi prøver løbende at udvikle stævnet, i år med en kokke-konkur-
rence. De forskellige aktiviteter på Onsevig Havn under stævnet 
dækker altså nu en typisk lystfiskers dag. Forberedelserne til 
fiskeriet kan man se på Onsevig Fladfiske Akademi på YouTube, 
og ligeledes kan man se fiskernes forberedelser på havnen før 
startskuddet lyder.  Konkurrencen ’Flåning og filetering’ afholdes, 
når de fleste fiskere er på land, og nu afholdes altså også en kok-
kekonkurrence, som demonstrerer hvordan de dejlige fladfisk på 
bedste vis serveres på middagsbordet.
Jo bedre fisken smager, når den serveres for familien. Jo mere tid får 
fiskeren på havet!

DM i Fladfisk for børn
I 2016 fyldte vi et par joller på land med vand og lidt krabber og 
fladfisk, det var til stor glæde for de mindre årgange. I år vil der 
om lørdagen være fire unge mennesker der om lørdagen invitere 
alle de små der ønsker at lave deres egen krabbestang.
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Ny fotokonkurrence i næste nyhedsbrev

Med næste nyhedsbrev lancere vi en ny konkurrence – Bedste foto af en fladfisk 
fanget med GULP 

Børsteorm

Vi får mange spørgsmål og hvor der kan købes agn. Fra havnens
side sælger vi ikke agn, men vi kan anbefale følgende leverandør:
Mertz jagt og fritid 
De er leveringsdygtige i orm på havnen både lørdag og søndag morgen fra kl. 
7.00-8.00. Det forudsætter blot bestilling og forudbetaling. 
Bestilling kan foregå på tlf. 60 19 95 35, på jens.agner@mertz.dk eller i en af deres 
butikker. 
Sidste bestillingsfrist er fredag den 1. september, og ligeledes betaling senest 
samme dag. 

Tobis

Friske tobis vil sandsynligvis kunne købes under DM i Fladfisk. Søren
Andersen, der de sidste par år har solgt friske tobis på havnen.
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.

Er det dig der skal have den nye titel som: ”Chef De La Skrubbe”!!!

Som noget nyt i år til årets DM i Fladfisk i Onsevig, lancerer vi en helt ny konkur-
rence, hvor du ikke har nød, at skulle ud på det dybe vand for at deltage.
Årets nye tiltag og forhåbentlige hit, er en anderledes kokke-konkurrence.
Så hvis du: elsker lækre skrubber, elsker at kokkerere, ikke er bange for at prøve 
noget nyt, at få lidt sved på panden, blive vurderet på din kunnen, har styr grill, 
ikke bange for at vise dine talenter eller komme til at lugte af fisk, så er denne 
konkurrence lige noget for dig!
Sådan tilmelder du dig konkurrencen og har chancen for at blive ”Chef De La 
Skrubbe”
Det første du gør er, at gå på opdagelse i dine BEDSTE OPSKRIFTER MED SKRUB-
BER. Find den bedste og send den til os. Opskrifterne gives naturligvis ikke videre 
før konkurrencen, men da den skal laves foran et publikum, kan vi ikke forestille 
os andet end, at den efterfølgende vil efterspørges. 
Et uvildigt panel af madelskere, vil derefter udvælge de 3 bedste forslag. Hvis du 
skulle være så heldig at være i blandt de 3 bedste, vil du blive kontaktet og går 
videre til konkurrencen. (Kunne det ikke være fedt??)
Hvis du er en af de heldige fisk, der bliver udvalgt og går videre, skal du møde op 
lørdag 9. September Du får grill og kogeblus stillet til rådighed. Du skal på tid så 
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tilberede din fantastiske opskrift med skrubber.
Retterne vil blive serveret for et skrubbe-elskende dommerpanel, 
som vil bedømme: Smag, udseende og fantasi.
Vinderen får så æren af den fantastiske titel ”Chef De La Skubbe”
Skulle du gå med en livlig skrubbe i maven, og tør vise dine tal-
enter, så fat penne og skriv til os. Senest den 27/8 2017.
dmskrubberet@onesevighavn.dk

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

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. Hvis du ikke 
har været forbi,  foreslår vi, at du går ind og følger med i de sen-
este 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@sejer-
lund.dk eller ring på 30823356
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