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Tilmeldingen til DM i Fladfisk 2018 
har været over al forventning

Det har været en skøn sommer, ikke alene vejrmæssigt, men også 
tilmeldingsmæssigt.  Tilmeldingerne er strømmet ind hurtigere end 
nogensinde, hvilket vi er rigtig glade for. Det betyder nemlig, at vi har 
kunnet igangsætte det administrative arbejde meget hurtigere, og være 
endnu mere klar til selve stævnet. Vi har lige over de magiske 400 delt-
agere fordelt på 154 både, og bådene kommer fra ikke mindre end 86 
forskellige postnumre, en flot spredning som giver et rigtigt Danmarks-
mesterskab.

Sikkerhed i fokus
Dette års DM har vi sat i sikkerhedens tegn. Sidste år fik vi en ”reminder” 
om, at sikkerheden skal være i top både til lands og til vands. Søndag 
eftermiddag manglede en vi en deltagerbåd, som vi heldigvis fik godt i 
land. Vi har fra stævnet taget den beslutning, at vi vil øge sikkerheden 
omkring stævnet. Vi har bidt mærke i, at den største gruppe af folk, 
der drukner i Danmark, har netop samme profil som gennemsnittet af 
stævnets deltagere.
Vi startede i vinters med at besøge SOK (Søværnets Operative Kom-
mando) og fik et indblik i, hvordan de arbejder og fik en masse gode råd 
fra dem. Ud over sikkerhed på havnen under stævnet, har vi øget sikker-
heden til vands. Marinehjemmeværnet stiller med en båd, og vi har selv 
en udrustet følge/service båd. Vi har nedsat en ”krisestab” og er klar til at 
give vores fulde support til de hjemmeværnet/SOK, hvis der skulle være 
problemer.

VI er glade for at kunne annoncere, at vi har lavet et samarbejde med 
Søsportens sikkerhedsråd, og at de vil være til stede på havnen med 
deres ’Sejl Sikkert’ kampagne. Der er ligeledes indgået et samarbejde 
med Søredningstjenesten, som også vil være på havnen for at oplyse om 
deres aktiviteter. Vores formål med disse partnerskaber er at bidrage til 
at øge sikkerheden for vores deltagere og ikke blot under DM i Fladfisk, 
men til jeres lystfiskeri generelt. 
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Der vil i lighed med tidligere år have belysning på hele havnen så folk kan finde ud 
i bådene og der vil være sikkerhedsstiger til at komme op af vandet på strategiske 
steder i havnen. HONDAshoppen kommer med deres brandpumpe med slanger og vi 
har Læge/sygeplerjerske i stævnebureauet.
Vi har fra stævnets side valgt, at vi i 2018 ikke indfører krav til sikkerhedsudstyret om-
bord  på bådene, men vi giver en række anbefalinger til deltageren. Det skal nævnes 
allerede nu, at vi fra 2019 vil vi kræve, at der er to røgbomber/røgbøjer ombord.  Røg-
bomber/røgbøjer sender en tyk orange røg op i luften, og skal bruges ved helikopteras-
sistance. De giver helikopteren mulighed for at se hvilken vej vinden blæser omkring 
fartøjet, der er i nød.
 
Vi vil anbefale, at alle både er forsynet med sådanne røgbomber samt anker/ankerline 
der passer til båden/dybderne, drivanker, øsekar/pøs eller pumpe, pulverslukker (især 
hvis du har indenbords motor), raderreflex og ikke mindst sikre dig god kommunikation.
VHF er at foretrække har du ikke det, så sørg for opladede telefoner eller hav en pow-
erbank ombord. Her vil vi også lige gøre opmærksom på vores gode sponsor - nemlig 
VHF skolen. 

På stævnet finder du materiale, om hvor og hvordan du får et VHF kursus/certifikat. Og 
check nu din el installation ombord, det nytter nemlig ikke at have en fin VHF installa-
tion, hvis der ikke er strøm.

Bestlling af Børsteorm

I lighed med tidligere år, vil Mertz Jagt & Fritid igen i år udlevere børsteorme på havnen 
både lørdag og søndag morgen fra kl. 7.00-8.00. Ormene skal forudbestilles samt 
betales senest mandag d. 3. september.
Bestilling samt betaling kan ske i din lokale butik, eller via mail til jens.agner@mertz.
dk, og overførsel til enten kontonummer 4343 11673074 eller Mobilepay nr. 87901. 
Herefter er der ingen fortrydelsesret. Ikke afhentede orme refunderes ej heller. Ormene 
koster 60,- bakken for 100 gram, og leveres i plastikbægre. 
På Mertz’ stand vil I ligeledes kunne finde det meste i fladfiskegrej samt stænger, fra 
fredag kl. 18-21 samt lørdag og søndag morgen.  

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

 
Som noget nyt sidste år ved årets DM i Fladfisk i Onsevig 2017, lancere-
de vi en helt ny konkurrence, hvor du ikke har nød, at skulle ud på det 
dybe vand for at deltage.
Årets tiltag og hit, er en anderledes “fangende” 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, at blive vurderet på din kun-
nen, 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 SKRUBBER. 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 der 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 søndag den 9. September på Onsevig havn. Nærmere besked 
følger. 
Du får grill og kogeblus stillet til rådighed. Du skal på tid så 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 talenter, så 
fat penne og skriv til os. Senest den 27/8 2018.
dmskrubberet@onesevighavn.dk

Nye vægte til indvejning

Takket være Thomas Stoffer er der nye digital vægte på vej til indvejning 
af fisk, Vi har fået sponsoreret de 3, vi stiler efter 5 vægte og mangler 
sponsorer til to vægte til, så har du budget hører vi det gerne.
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Nye konkurrencer
Vi indfører to nye konkurrencer:
- alle tiders bedste foto fra DM
- alle tiders bedste video/drone film fra DM
Hver kategori præmieres med et gavekort på 1.000 kr. til fiskebutikken alle tiders i 
Næstved

Konkurrence ”hurtigst flå- og filetering af fladfisk”
Vi gentager succesen fra sidste år med konkurrencen ’hurtigst flåning og filetering af 
fladfisk’. I år har alle mulighed for deltage. Konkurrencen afholdes lørdag kl. 16 på plad-
sen. Tilmeld jer i bureauet ved ankomst.

Onsevig Fladfiske akademi
Imens du venter på DM 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 for-
beredelser/planlægning af fiskeriet op til stævnet. Og ikke mindst gode råd til, hvordan 
de enkelte arter skal fanges. næste film er med Paw fra Team Stormen

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.
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