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Nakskov

Vi elsker konkurrencer, og har derfor lavet endnu én, hvor man
kan vinde præmie med et gavekort på DKK 10.000 på grej til Pure
Fishing (Abu Garcia, PENN, Berkley, og SpiderWire) til største fisk
fanget på GULP!.
Ved ankomst får alle både får udleveret en dejlig lille ”Goodiebag” i startposen sponsoreret bestående af:
2 x Gulp Børsteorm 6” Bloody
1 x Gulp Børsteorm 6” Camo
1 x Gulp Sandorm 4” Natural Brown
1 x Gulp Tobis 5” Silver Mud
Gavekortet kan vinderen indløse hos Hondashoppen til deres udsalgspriser. For at deltage i konkurrencen skal du under stævnet
lægge et foto op på facebook af din største fladfisk fanget på
GULP – på fotoet skal fisken synligt have GULP agn i munden.
Vinderen kåres søndag 10. september kl. 15.00 ved scenen på
havnepladsen.
Fotoet skal lægges op på https://www.facebook.com/dmifladfisk/
påfør art, størrelse og husk hashtag: #DMGULP

140 både 370 fiskere på listen.
For 8. gang i træk har vi super deltagerantal til DM i Fladfisk. Her
få dage før vi lukker for tilmeldingen, har vi 140 både og 370
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fiskere på listen. Vi har stor geografisk spredning med en ’postnummerspredning’ der ser således ud: Jylland: 17 både, Fyn 16 både, Sjælland &
Møn: 41 både og Lolland-Falster 65 både. Vi er også glade for at kunne berette, atntallet af Juniorer er højere end de sidste par år med hele 16 registrerede. Og sidst men ikke mindst, er vi nu oppe på 8 deltagende klubber i
klubkonkurrencen.

Henrik Agner, ejer af lystfiskerbådene m/s Kirsten og m/s Amigo, rapporterer om dagsfangster på bådene imellem 220 til 360 fladfisk, hvilket
ligner et ganske normalt år. Indenfor de sidste par uger er der fanget store
skrubber fra m/s Amigo på heltop til 1900 g fanget på Lollandssiden af
bæltet. Til sammenligning er største skrubbe fanget under DM en på 1.556
g i 2011. Der er ligeledes rygter om gode fangster af pighvar fra pladser på
begge sider af bæltet samt op mod stålgrunden.

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 seneste nyheder
og interviews.

DM i Fladfisk

Fiskeriet her og nu i bæltet

