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DM i Fladfisk 2017

Det 8. DM i Fladfisk er nu afsluttet. Fiskeriet var svært, men stadig 
oplevede man fornuftige fangster og ikke mindst blev team konkurren-
cen vundet med rekordpoint og største DM rødspætte var ligeledes DM 
rekord. Alle deltagere skal have tak den gode stemning, der blev skabt 
på havnen, og ikke mindst for den gode ro og orden,  der fik det hele til at 
glide, det er dejligt for os arrangører, når det hele lykkedes og alt går op i 
en højere enhed ikke mindst en tak til vores sponsorer der gjorde stævnet 
muligt. Stævneafslutningen var mere dramatisk end vi kunne ønske, men 
heldigvis med lykkelig udgang.
Vi kan glæde os over, at der blev taget godt imod de nye tiltag,
nemlig madkonkurrence og krabbefiskeri for de små.
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DM i Fladfisk vinderne 2017

Individuel dansk mester i Fladfisk:
Guld: Nichals Iversen, Team Stormen II, Charlottenlund
Sølv: Jørgen Als, BJ biler, Greve 
Bronze: Thomas Stoffer, Team Gnavpot, Hasle

Danske mestre fladfisk -Teamkonkurrencen:
Guld: Team Stormen II, Nichals Iversen, John Iversen, Paw Meinertsen
Sølv: Team BJ biler, Jørgen Als og Jimmy Jensen
Bronze: Team Gnavpot, Thomas Stoffer og Thomas Pedersen

Team Gnavpot var i gang med søredning på vandet under præmieover-
rækkelsen, de blev repræsenteret af Michael Stoffer på podiet, da Team 
Gnavpot kom tilbage til Onsevig timer, senere modtog de præmier på 
podiet:
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Junior Stilling - DM i Fladfisk 2017     

1 Rose Hansen     Team Hansen 
2 Kasper Simonsen   Ørnen 
3 Lucas Madsen  Team Agner 
4 Ida Jespersen   Team lille my 
5 Nicki Larsen   Kickin Waves 
6 Magnus Nielsen  Team Snablen 
7 Lasse Gronenberg  Team Købelev 
8 Sebastian Nielsen  Team Kayse 
9 Mads Jespersen  Team lille my 
10 Nicolai Daugaard Jensen Team CognacGulp Konkurren

Artskonkurrencen

Rødspætte
62 Nichlas iversen  
 Team stormen 1677 g 
 DM rekord
374 karsten reck   
 Team Pils   1559 g
183 morten pedersen   
 Team Uschi    1294 g
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Issing
264 Rose Hansen  
 Team Hansen   552 g
176 Morten Jensen 
 Team F.jolle   530 g
77 Morten Østergaard 
 Team LIMO   520 g

Skrubbe
186 Preben Rogowski    
 Poca 475   1075 g
91 christopher burigk     
 Team coolfish   1004 g
117 Bent Dyhr Mortensen  
 Mary II / Team for dyhr   947 g

Pighvar
310 Jørgen Als 
 BJ biler   2503 g
84 Thomas Stoffer 
 Gnavpot   2360 g
64 Paw meinertsen 
 Team stormen   2326 g
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Gulp Konkurrencen
Purefishing udsatte et gavekort på 10,000 kr. der kan indløses 
i Hondsshoppen til den der fremviste et fotoaf den største fisk 
med GULP i munden. Purefishing sponsorerede alle deltagee med 
en goodie-bag, med forskelligt agn til alle deltager, ialt modtog 
vi ca. 35 dejlige fotos fanget med GULP, også sjov at høre folks 
reaktion på at de jo kunne fange fisk på den kunstige agn, en båd 
fortalte at de have fanget flere fisk på GULP end med anden agn. 
Vinderen af konkurrencen blev Torben søndergaard Der fik den 
store check overrakt af Peter Stick, Hondashoppen

OM - Gulp! Alive! 
Er et revolutionerende koncept inden for softbaits – erstatningen 
for de naturlige agn, som det altid har været et problem at skaffe. 
Slut med at bruge kostbar fisketid på at grave orm – eller lede 
efter et sted, hvor du kan købe frisk agn.
Berkley har på sine laboratorier i Spirit Lake, Iowa, USA til mindste 
detalje analyseret fiskenes naturlige fødeemner. Man har kortlagt 
deres karakteristiske smag og lugt – hvilke aminosyrer og duft-
stoffer, de indeholder. Dem har man siden indbygget i et 100% 
biologisk nedbrydeligt agn, som leveres i lufttætte poser eller be-
holdere – klar til brug. Mange års videnskabelige eksperimenter 
resulterede efterfølgende i udviklingen en agn-masse, der dels 
kunne holde godt på krogen –
dels indeholde og ikke mindst afgive de fundne duft- og smagsst-
offer til omgivelserne og dermed lokke fiskene til.
Men ikke nok med det. Gulp! Alive! er faktisk bedre end deres 
oprindelige forbillede. De indeholder nemlig de vigtige duft og 
smagsstoffer i en koncentration, der
er langt højere end den foretrukne original. Resultatet er, at 
fiskene hellere vil have Gulp! udgaven end den ægte vare. Den 
lugter og smager simpelthen af mere!
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Flå- og fileterings konkurrencen
Vinder af Flå konkurrencen blev igen i år Rasmus Andresen, der flåede en 
fladfisk og fileterede fisken på begge sider på kun 30,34 sek. (1,5 sek bedre 
end sidste år) Nr. 2 blev Kim Nielsen i tiden 42,79 sek. Nr 3 i konkurrencen 
blev Torben Hampen (Tulipe) 54,26 sek. Præmierne se var dejlige GLOBAL 
knive sponsoreret af ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S.
Vil du blive bedre til at flå og filetere en fladfisk, kan du på Onsevig fladfiske 
akademi se, hvordan Jesper Larsen flår en fladfisk. Onsevig Fladfiske Aka-
demi - Lektion 9 - Flå/filetering af fladfisk
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Sune Andersen kåret
som årets fisker 2017
Sune Andersen blev lørdag aften
kåret som årets fisker 2017
ved DM i Fladfisk. I valget af
Sune blev der lagt vægt på,
at han aktivt og uopfordret har 
biddraget til udbredelse af kend-
skabet til stævnet DM i Fladfisk. 
Sune er superaktiv på de sociale 
medier og vi glæder os over at 
han spreder DM nyheder især i 
det Nordjyske.

Gult Føreflag
Søndag var tredie fiskedag i træk ved DM i Fladfisk, hvor Team 
Stormen havde det gule føreflag:

Dag 1. Søndag 11. September 2016
Dag 2. Lørdag 9. September 2017
Dag 3. Søndag 10 September 2017

- og de starter DM i Fladfisk 2018 med det gule føreflag.
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“Chef de la Skrubbe”

Som noget nyt til årets DM i Fladfisk i Onsevig, lancerede vi en helt 
ny konkurrence Chef de la Skrubbe. Vi vil gerne hele vejen rundt om fisk-
eriet, lige fra planlægning af fiskeriet efter fladfisk til tilberedning. 
Madkonkurrencen skal også gerne medføre, at der bliver lavet mere 
fisk derhjemme, hvilket også gerne skal medføre, at der er behov for 
mere fiskeri. Vi fik en del opskrifter, hvoraf vi udvalgte de - efter vores 
overbevisning - bedste til finalen på havnen lørdag eftermiddag. De tre 
finale opskrifter vil være tilgængelige på hjemmesiden. Vinderen blev 
Mette Staalgaard Nielsen med en ret hun kalder “Tallerkensmækker”

Vinderretten:
Tallerkensmekker
1 fladfisk som 2 fileter 

Skæres i 8 stykker Som 
vendes i 1 dl. Fintrevet par-
mesan + 1 tsk. Sød paprika 
Og lidt purløg. 
De lægges i ovnfast fad med 
en pæn klat smør på hver 
stykke I 200 grader varm ovn 
i 10 min. 

Pynt 
Blomme + løg persille hakkes 
fint. Lægges på den varme 
fisk, som placeres på et tall-
erkensmækkerblad og pyntes 
med blomsten. Server straks
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De tre finalister. Vinder i midten Mette Staalgaard Nielsen, Nr. 2 Mads Ring Hansen og nr 3. 
Zenia Rasmussen.

Nakskov

Stor tak til :
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Rapport om hændelsen om nødstedt båd søndag
Denne rapport er skrevet for at hindre rygter eller gisninger:

Fra Onsevig har vi indtil nu haft den opfattelse, at det er den enkelte skippers ans-
var, at hans båd og udstyr er i forsvarlig sømandsmæssig stand - og at gældende 
lovgivning er hans og besætningens eget ansvar såsom redningsveste, speedbåd-
skort, fiskekort, sejlads med tilladt alkoholprocent mv. Der vil fremadrettet blive stillet 
krav om sikkerhedsudstyr og omfang vil blive fastlagt inden tilmelding til næste DM. 
Her følger hovedpunkterne af forløbet omkring redningsaktionen i søndags (der var 
megen anden kommunikation mellem os og SOK+bådene):

Ved fisketidens afslutning kl. 14.00 fotograferer vi tavlen, og gør op, at der mangler 
3 både. De to lokaliserer vi forholdsvis hurtigt, og den sidste får vi kontakt med via 
vores redningsskib, hvor meldingen lyder, at de har motorstop og ligger på lavt vand, 
hvorfor vi ikke går ud med vores redningsskib. Team Blik melder sig til at sejle til 
undsætning og sætter kursen mod det område, hvor den nødlidte båd skulle ligge. 
Klokken er da ca. 14.30. 

Da Team Blik kommer derud, kan de ikke finde båden/jollen. Jeg kan forstå, at der 
er uklarhed om, hvor de ligger. Der var kontakt ca. kl 15, hvor de melder, at de drev 
forbi en bøje. Kl. 15.04 ringer jeg dem op for at få dem til at tænde deres telefon 
GPS for en korrekt position, men forgæves. Prøver igen et par gange, samtidig er vi 
i kontakt med Team Blik, der går mod syd bøjen ved Stålgrunden. Da de ikke tager 
telefonen kl 15.16 kontakter jeg SOK (Søværnets Operative Kommando) via alarm-
centralen og beder dem tage over. De beder om oplysninger om båd, personer mv. 
Klokken 15.48 aftaler vi med SOK at hjælpe med 5-6 både, der skal afsøge fra, hvor 
møllerne har ligget samt ved den røde bøje - koen (H-ruten) midt i bæltet. 

Jeg er derefter ikke helt sikker på tidspunkterne, da der er mange telefonsamtaler 
med SOK. Men de meddeler på et tidspunkt, at båden er lokaliseret ved Agersø, og 
at de kun har brug for én båd, der skal gå derop, da de ikke selv har andre mu-
ligheder i området. Jeg beder SOK om at kommunikere med bådene til søs og aftale 
hvilken båd, der skal fortsætte. Vi stopper et par både på vej ud af havnen efter 
denne melding.

Senere oplyser SOK, at de ikke har lokaliseret båden. Thomas Stoffer informerer os 
om, at han kontakter SOK, som meddeler, at de ikke har aflyst eftersøgningen, hvor-
for Thomas Stoffer, Bjarne Badenski, Benni Petersen, Henrik Agner m.fl. fortsætter 
eftersøgningen.

På land vælger vi at udsætte præmieuddelingen, da vi ikke finder det passende at 
fejre vindere, alt imens vi mangler tre personer. Kl. 17.44 kontakter SOK os og med-
deler, at de har fat i alle tre personer. Vi er derefter i kontakt med Thomas Stoffer, der 
meddeler, at de er ved at få dem over i Benni Petersens båd. De skibsbrudne er fun-
det ca. 11 sm fra Onsevig, det skal bemærkes, at bådene fandt dem før helikopteren.

Vi vælger derefter at kalde til præmieoverrækkelse. Kl. 17.58 bliver jeg igen kontaktet 
af SOK, der meddeler, at alle efter omstændighederne har det godt. Kl. 19.00 ankom-
mer Benni Petersen og Thomas Pedersen / Langø med de tre skibsbrudne.

Kl 20.11 ankommer Thomas Stoffer og Thomas Pedersen (ikke den samme som 
med Benni) med Jollen på slæb, de bliver modtaget med klapsalver i havnen. Efter 
fortøjning foretager vi podie præmieoverrækkelse for Bronzevinderne, som netop er 
Thomas Stoffer og Thomas Pedersen.

Glædeligvis endte det godt. Vi synes hos stævneledelsen, at vi har gjort meget for 
sikkerheden i havnen og på vandet. Vi har på forhånd forgæves forespurgt hos 
marinehjemmeværnet om deres tilstedeværelse under stævnet, og desværre fået 
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afslag, hvorefter vi har udrustet vores eget redningsskib. 

Men hvad har vi lært af hændelsen? og hvad skal gøres bedre? Ét er at 
nummertavlen er et must og vores system virker. 

Jeg vil personligt kontakte SOK og bede om et møde for en dialog om, 
hvad vi fremadrettet kan gøre bedre i kontakten med dem. Hvad gør de/
hvad gør vi og generelt lære af dem for at blive bedre. Vi skal måske 
stille højere krav om sikkerhedsudstyr i bådene mv. Derudover vil der ved 
næste DM være en krisestab. Vi vil også fremadrettet gøre, hvad vi kan 
for at sikre høj sikkerhed omkring stævnet. 

Afslutningsvis skal der lyde en kæmpe tak til dem, der gik på vandet for at 
hjælpe og tak for jeres tålmodighed på land.
 
Med venlig hilsen

Stævneleder
Peter Dan Petersen
Onsevig Havn

DM 2018
Har du læst hertil ved du at DM 2018 er planlagt til 8 - 9. September
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