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Velkommen til Lolland
En sikker efterårsbebuder på Lolland er DM i fladfisk, der
for niende gang skal skydes i gang fra Onsevig. En af
de største fiske konkurrencer på dansk jord – og vand –
med deltagere fra hele landet. Jeg er rigtig glad for igen
at have fornøjelsen af at byde jer velkommen til Nordlolland og noget af det bedste fladfiskefarvand. Jeg håber
I får nogle fantastiske dage på vandet og i havn – med
konkurrence, stemning, gensyn med gamle venner og
forhåbentlig godt vej og bidelystne fisk.
Vi er i Lolland Kommune stolte af arrangementet. Rammerne er gode, for Langelandsbæltet er gavmildt. Her er
de mange og de store fisk, og der er ikke langt ud til dem.
Men fiskene gør det ikke alene. En på Danmarkskortet lille havn som Onsevig vil ikke kun lægge havn til 150 både
og 400 deltagere, hvis det ikke var for de mange frivillige,
som gør DM i fladfisk til virkelighed. Uden frivillige, ingen
deltagere og intet DM, så enkelt er det. Derfor en stor tak
til de mange, som i måneder lægger et kæmpe arbejde i
at få det hele til at klappe – og en stor tak til alle jer deltagere, der bakker op om arrangementet. Jeres opbakning,
som bare vokser år efter år, er i virkeligheden det bedste
udtryk for, at arrangørerne har fat i det rigtige.
En af landets største fiskekonkurrencer og helt sikkert
den hyggeligste. Endnu engang velkommen – god fornøjelse og knæk og bræk.
Holger Schou Rasmussen
Borgmester
Lolland Kommune
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Sportsmodellen
kan hives i land nu
PRO XS
115HK 4-takt

Der er Mercury
- og så er der alle de andre!

Pro XS

jere moment
ekstra ydelse, hø
lleration
og hurtigere acce

Vi ser den hele tiden på havet, den blanke, sorte, elegante dame.
Du er ikke i tvivl om din sikkerhed, så mange kan ikke tage fejl.
Der er et stort forhandlernet under dig, som giver dig ro til at være
nysgerrig på havet, og bruge tiden på de sjove ting her i livet.

Se mere på mercurymarine.dk
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DM stævnets arbejdsheste, folkene der får det hele til at glide, en stor tak for, at de afsætter hele weekenden til at give en hånd
(Næsten alle er med)

Velkommen til Onsevig
Så er vi klar i gang, og vi siger hjertelig velkommen til Onsevig. Vi har glædet os til at se jer lige siden, at vi pakkede
sammen sidste år.
Vi kan glæde os over, at vi har en stor flot opbakning fra
sponsorer og annoncører, som gør, at vi kan holde deltager gebyret på et lavt niveau, så alle kan være med. Vi
beder alle deltagerne bemærke, hvem der er sponsorer og
annoncører. De støtter op om os, og flere har gjort det i en
lang årrække.
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 deltagere, som er fordelt på 154
både, og bådene kommer fra ikke mindre end 86 forskellige postnumre. En meget flot spredning, som giver et rigtigt Danmarksmesterskab. Det er ligeledes dejligt, at vi i år
kan notere, at der er hele 8 forskellige klubber/foreninger,
som deltager i klubkonkurrencen.
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 Kommando) og fik et indblik i, hvordan de arbejder
og fik en masse gode råd fra dem. Udover sikkerhed på
havnen under stævnet, har vi øget sikkerheden 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.
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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. På havnen er sikkerheden også øget, vi er meget
glade for, at vi nu takket være Thomas Stoffer også har en
hjertestarter på havnen.
DM i Fladfisk et blevet et tilløbsstykke, som tiltrækker
mange tilskuere, der kommer ud for at se på alle bådene.
Og ikke mindst for at se de fascinerende startskud lørdag
og søndag morgen, samt at opleve hele postyret omkring
ankomst af bådene og ind¬vejning - et herligt skue, som
bliver mere og mere spændende for hvert år.
Et andet område hvor vi kan glæde os er, at stævnet har
fået god mediebevågenhed, både fra TV, Radio, lokalaviser samt bådblade.
Vi lægger vægt på at dække hele forløbet omkring at fange
fladfisk, fra planlægning af turen til tilberedning af fisken alt er en del af oplevelsen. Vi anser det for vores ypperste
pligt at sprede tips & tricks for at gøre det sjovt for alle, så
de mindre øvede kan lære af de dygtigste. Derfor også
Onsevig Fladfiske akademi.
Vi i Onsevig vil gøre vores bedste for, at det også i år bliver
et godt DM, men vi skaber kun rammerne. Det er jer deltagere der skaber indholdet og gøre stævnet til Danmarks
hyggeligste lystfiskerstævne.
Peter Dan Petersen
Stævneleder

SEJL SIKKERT
SÅ SES VI IGEN

Find info om sikkerhed til søs i årets
startpakker til DM i Fladfisk og kom og
få gode råd i vores stand på havnen.
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Du finder tusindvis
af fotos fra DM på
www.onsevighavn.dk
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ERHVERVSLIVETS
FÆLLES
ORGANISATION PÅ
LOLLAND-FALSTER

Business Lolland-Falster arbejder for at fastholde, udvikle og tiltrække virksomheder,
arbejdspladser og investeringer på Lolland-Falster gennem udvikling af attraktive og
dynamiske rammer for vækstorienterede virksomheder, der understøtter områdets
naturlige styrkepositioner.
Vores ambition er i samarbejde med
kommuner og virksomheder at udvikle
Lolland-Falster til Danmarks bedste
sted at drive virksomhed.

ONE-POINT-OFCONTACT PÅ
LOLLAND-FALSTER
Vi er one point of contact for virksomheder,
der overvejer etablering på Lolland-Falster
og kan inden for 72 timer sikre et solidt
beslutningsgrundlag via møder med alle
relevante aktører, offentlige som private
(om fx. areal/byggeri, rekruttering/
uddannelse, matchmaking).

Vi sikrer områdets virksomheder adgang til
eksperthjælp inden for en lang række udviklingsforløb såsom generationsskifte/ejerskifte, matchmaking, eksportrådgivning, kapitalfremskaffelse,
vækstforløb, ”early warning”, soft landing m.m.
Virksomheder i
Business LollandFalster forløb
Virksomheder
som ikke er ...

+4%

+16%

Arb.

Oms.

-2%

0%

KONSULENT- OG
MENTORSTØTTE

NETVÆRK OG
INSPIRATION
Vi giver vores medlemmer adgang
til kursusforløb, informationsmøder,
inspirerende oplæg, brancheklynger/
netværksgrupper og Lolland-Falsters
stærkeste erhvervsnetværk.

MARIBOVEJ 9

HJÆLP TIL
UDVIKLING

DK-4960 HOLEBY

Vi tilbyder iværksættere og vækstvirksomheder
konsulentbistand og mentorstøtte i aktive og
moderne kontorfaciliteter og giver dem adgang
til løbende sparring med lokalt baserede eksperter
samt tilbyder forskellige finansieringsmuligheder.

TLF: +45 7022 8901

INFO@BUSINESSLF.DK
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Team nr.

Skipper

Team/båd navn

Post nr/by

1

Team Morgan

Sune Andersen

9000 - Aalborg

2

Team LIMO

Morten Østergaard

8250 - Egå

3

Team Fanø

Brian Lauridsen

6830 - Nørre Nebel

4

TEAM G&T

Michael Stoffer

4900 - Nakskov

5

Team Alle Tiders

Rasmus Larsen

4700 - Næstved

6

team mini ræs

jimmi Andersen

4600 - Køge

7

Gnavpot

Thomas Stoffer

4690 - Haslev

8

HANSEN

Kim Hansen

4070 - Kirke Hyllinge

9

Team Galicia

Jesper clausen

4990 - Sakskøbing

10

Team Lima

Linda Jessen

4050 - Skibby

11

Team Søulk

Mads Bækgaard

8700 - Horsens

12

Team Ray

Bo Pedersen

9681 - Ranum

13

team lillevang

rene andersen

4174 - Jystrup Midtsj

14

team HavGedden

Henrik Lyngsø Rasmussen

8700 - Horsens

15

TEAM Nordstrøm

Jimi Nordstrøm Pedersen

4930 - Maribo

16

Isabella

Peter Jakobsen

2670 - Greve

17

TEAM BALOO

Jan Jantzen

4900 - Nakskov

18

TDII

Lars pedersen

8530 - Hjortshøj

19

Bella 3

Mikael Pilegaard

7321 - Gadbjerg

20

TEAM HONDA FISHING

DENNIS T. RYDAM

3400 - Hillerød

21

team shetland AA

Arne Andersen

4990 - Sakskøbing

22

SRFISHING.DK

Martin Rasmussen

2605 - Brøndby

23

Team Tokmak

Atila tokmak

4720 - Præstø

24

team unterberg

Kaj Bolvig

4800 - Nykøbing F

25

Team bjerrum

Anders Bjerrum christensen

9280 - Storvorde

26

Mivi/Trix

Jacob marqweis

4900 - Nakskov

27

Off duty

Rene jensen

6893 - Hemmet

28

Team Holk

Jørgen Holk

6990 - Ulfborg

29

Styrtom

Jan Espensen

2635 - Ishøj

30

ladi

Kurt Olsen

4850 - Stubbekøbing

31

Team Havgoggel

Lars Christensen

6300 - Gråsten

32

Team SEP

Søren Elnegaard Petersen

4700 - Næstved

33

team lille my

jannick jespersen

4970 - Rødby

34

LUNDEHØJE

Allan Davidsen

4900 - Nakskov

35

JUKA

Søren Arnvig Andersen

5700 - Svendborg

36

Team Såhugdog

Rasmus Almbjørn

4100 - Ringsted

37

team uschi

morten pedersen

3300 - Frederiksværk

38

Mille

Anker Nielsen

4840 - Nørre Alslev

39

Milou

Anders Rosenkilde

7100 - Vejle

40

uttern 560

tonny dalsgaard skovsendevej 2

7200 - Grindsted

41

Salmo 542

Mads Schwartz Larsen

4900 - Nakskov

42

Team Toki

Thomas Hjorth

6500 - Vojens

43

Team King Fish

Michael Andersen

4913 - Horslunde

44

Marika

Jesper rolighed

4900 - Nakskov

45

team rysse

claus christiansen

4900 - Nakskov

46

Team Lindberg

Aske Lindberg

4320 - Lejre

47

Team Snablen

Jon Nielsen

4250 - Fuglebjerg

48

team stormen

NICHLAS IVERSEN

2920 - Charlottenlund

49

team falken

lasse ljungberg

2300 - København S

50

Pegasus

Michael Andersen

4900 - Nakskov

51

Team Smith

Kurt Smith

4970 - Rødby
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Team nr.

Skipper

Team/båd navn

Post nr/by

52

KUTTEREN / Team DKHC

Niels Lodman

5250 - Odense SV

53

Team Frey

Max Pil

4800 - Nykøbing F

54

Mary II / Team For Dyhr

Brian dyhr mortensen

4863 - Eskilstrup

55

Team Tårnby

Michael Sørensen

4900 - Nakskov

56

Team Rejen

Flemming Barfoed

4871 - Horbelev

57

team mojo

Ronnie jørgensen

4840 - Nørre Alslev

58

Marie

Gerhard Gustafsen

4913 - Horslunde

59

Skinkekuttern

Palle Jørgensen

4243 - Rude

60

Rap Anden

Jens Jacobsen

5953 - Tranekær

61

Blue Marlin

Lars Simonsen

7451 - Sunds

62

Ørnen

Sander Jakobsen

8723 - Løsning

63

Team Svend Erik

Anders Vinther Hansen

4700 - Næstved

64

Smølfen

Henrik grothe nielsen

4773 - Stensved

65

Lena

Brian Andresen

4900 - Nakskov

66

Gitianka 2

Bjarne Badenski

4900 - Nakskov

67

Duen Marta

Bo Dueholm

3660 - Stenløse

68

Ifish.dk

Tue Blaxekjær

2670 - Greve

69

Skipper piben

Thomas Blum

4262 - Sandved

70

Team Eriksen

Lars Eriksen

5550 - Langeskov

71

Team Trollen

Carsten Ljungberg

2300 - København S

72

Team GOGGE

Jonas Petersen

4900 - Nakskov

73

Team Cille

Søren Seneca

4400 - Kalundborg

74

Team pedersen

Allan pedersen

8541 - Skødstrup

75

Silma

Henrik Petersen

4800 - Nykøbing F

76

Team vovvov

Thorben Augustenborg

4800 - Nykøbing F

77

Takuss

Lars Jensen

4800 - Nykøbing F

78

team kleenex

lars gerholt

4800 - Nykøbing F

79

Spirit

René Rasmussen

8930 - Randers NØ

80

Team Hugin

Bo Vermund Jensen

4900 - Nakskov

81

Poca 475 / Rødspætten

Preben Rogowski

5330 - Munkebo

82

Kickin Waves

Ole Larsen

3310 - Ølsted

83

Lokke

Thomas Holm Berg

2650 - Hvidovre

84

Team 3000

Peter Olsen

3000 - Helsingør

85

Team Skørbug

Morten Petersen

4230 - Skælskør

86

Marianne nyk.f

Palle kristensen

4800 - Nykøbing F

87

SHARK ONE. Raymarine

Claus Filsø

7560 - Hjerm

88

Team Kayse

Anker Nielsen

4913 - Horslunde

89

Team sofia/Suzuki pro team

Thomas Christensen

4230 - Skælskør

90

Team nysted

Lasse mortensen

4880 - Nysted

91

Coco

AABO

2600 - Glostrup

92

Team Trolden

Nop Stigaard

4100 - Ringsted

93

Reelax

Jørgen Bredskov

4760 - Vordingborg

94

Team laksebøfferne, banditten

Jesper søj jensen

2791 - Dragør

95

Snorre - Nakskov

Thomas Hansen

4913 - Horslunde

96

Team Gnags

Johnny Andersen

4900 - Nakskov

97

Mamami

Brian Bohntwed

4760 - Vordingborg

98

Trollinglogen

Jakob Nielsen

2990 - Nivå

99

Belize

Michael Høj

4773 - Stensved

100

Team Momse

Kaj Bager

9640 - Farsø

101

team storfiskeren

Jimmy Olsen

4913 - Horslunde

102

Lucky-Fish

Nikolai Munk Hjorth

4900 - Nakskov
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Team nr.

Skipper

Team/båd navn

Post nr/by

103

Luca

Erik Nielsen

4840 - Nørre Alslev

104

Team Drømmefiske

Keld Nilsson

4920 - Søllested

105

Odin / Team Strike

Torben Søndergaard

2740 - Skovlunde

106

Toja

Lars Andersen

4900 - Nakskov

107

Team Tumle

Brian Svensson

4850 - Stubbekøbing

108

Team Lundevej

Anders Mikkelsen

4800 - Nykøbing F

109

elektra

kurth jensen

4913 - Horslunde

110

Christina

Bjarne Hansen

4900 - Nakskov

111

Mie

Kalle Hansen

4171 - Glumsø

112

Team Joker

morten beske

4862 - Guldborg

113

Team F.jolle

Maks Jensen

4040 - Jyllinge

114

Team Ugly Duck

Søren Peter Wolf Hansen

6100 - Haderslev

116

Larsø

Jan Larsen

4262 - Sandved

117

Team +60

Finn Klement

4500 - Nykøbing Sj

118

Havodderen

Kim Rasmussen

4953 - Vesterborg

119

Team Bertha

Lennert Petersen

4862 - Guldborg

120

Team Berkley

Wlodek Ciesielski

4900 - Nakskov

121

Ferskvands piraterne

Bjørn wrona

4983 - Dannemare

122

Team Aslan

Bo Hauberg

4800 - Nykøbing F

123

SIGMA

Per Egelund Nielsen

4951 - Nørreballe

124

suki

Henrik johannessen

4970 - Rødby

125

Team Havet væver

Steen Johansen

4690 - Haslev

126

Kragen /Team Size Matters

Peter M. Holmgren

3630 - Jægerspris

127

BJ biler

Jørgen Als

2670 - Greve

128

Malle

Uffe Malling

5800 - Nyborg

130

Team Elizabeth

Rolighed per

4673 - Rødvig Stevns

131

Bamse

Niels Erik Rasmussen

4230 - Skælskør

132

Team Dino

Peter drelicharz

4700 - Næstved

133

Team Løgn

Jacob Aasgaard

5800 - Nyborg

134

Sia sabrina

Poul thomassen

4900 - Nakskov

135

Bring

Nicklas Bring Nielsen

4840 - Nørre Alslev

136

Gnisten / Team Ottosen

Carsten Ottosen

6300 - Gråsten

137

Team Sebjerg

Jan Sebjerg

5450 - Otterup

138

arvor 215as

Nicky Jakobsen

4850 - Stubbekøbing

139

Team pothlitz

Kenneth pothlitz

5471 - Søndersø

140

Team Ronja

Thomas Høstbo

4700 - Næstved

141

Daffy Team Madsen og Søn

Carsten Madsen

4990 - Sakskøbing

142

Sillehaj

Rasmus Thomsen

6710 - Esbjerg V

143

pils

finn oddershede

4953 - Vesterborg

144

Team Lund

Poul Lund Bertelsen

4900 - Nakskov

145

TEAM MP

Michael Jørgensen

5250 - Odense SV

146

Triton

Jimmy Nielsen

4250 - Fuglebjerg

147

Team Cigaren

Henrik Poulsen

5800 - Nyborg

148

SR

Rasmus

4180 - Sorø

149

Team tp

Thomas Pedersen

4900 - Nakskov

150

Team Buller

Jakob Brun

4900 - Nakskov

151

Havørnen

Renè Hasselriis

4600 - Køge

152

Team smoke

Kris Hansen

5853 - Ørbæk

153

Team Missenberg

Morten Primdahl

4000 - Roskilde

154

Stor Ståhaj

Brian bonde

2600 - Glostrup

155

Christine / Team Olsen

Bernt Olsen

2750 - Ballerup
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Havnekort DM i Fladfisk
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3 Onsevig museet
4 Historisk Garntjæregryde og rygeovn
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Danmarksmesterskab
i Fladfiskeri for lyst- og småbåde
Regler og generelle oplysninger

Regler

Uanset hvor stor en fisk er, kan den max. Tildeles 120 point

Konkurrencen afholdes som fem dele: en team, en personlig
artskonkurrence, en individuel på tværs af arterne en junior
samt en klub konkurrence. Der uddeles DM titler og præmier
til følgende fangster:

Den fisk der giver størst pointtal vinder osv.

Individuel Dansk mester: Tungeste fisk i forhold til arten. (omregningstabel) Guld – Sølv – Bronze.

Ved to eller flere med samme pointstilling eller vægt, afgøres
det på følgende måde: Ved vægt/pointlighed tildeles de
samme placering, efterfølgende fisk får næste placering (1., 2.,
2., 3., 4., og ikke 1., 2., 2., 4.,)

DM Team-konkurrence

DM Team-konkurrence: Det enkelte båd-team kan ind- Alle teams kan indveje en fisk af hver art til team-konkurren-

veje en fisk af hver art. Samlet vinder er det team med flest
point. Guld – Sølv – Bronze.

Arts Konkurrence: Der uddeles præmier til følgende
fangster:
1., 2. og 3. tungeste fisk i arterne: Rødspætte, Skrubbe og Ising,
samt Pig-/Slethvar.
Junior Konkurrence

Juniorer (under 15 år). Vinder af DM junior konkurrencen er
den fisker, der har indleveret den tungeste fisk i forhold til arten.
Individuel Dansk mester
Vinder af den individuelle DM konkurrence er den fisker,
der har indleveret den største fisk i forhold til arten. Denne
konkurrence går på tværs af alle arterne. Hver art omregnes
efter normtal.
Normtal:
Issing:		
Pighvar:		
Skrubbe:
Rødspætte:

900 g.
3000 g.
1700 g.
2000 g.

Eksempel: Issing fanget fisk 584 g
Point beregning: 584/900*100= 65 point
12 DM i Fladfisk – News

cen.
Point udregnes efter samme princip som beskrevet, under
den individuelle DM konkurrence.

Vinder af Teamkonkurrencen er det team, der samlet har flest
point.
Ved to eller flere med samme pointstilling eller vægt, afgøres
det på følgende måde: Ved samme pointstilling, er vinderen
det team der har tungeste Rødspætte eller Skrubbe eller Ising
eller Pighvar/Slethvar. (Pighvar og Slethvar gælder som EN art).
For at deltage i teamkonkurrencen må der max. være 5 personer ombord på båden, dvs. både med mellem 1-5 personer
ombord kan deltage.

Artskonkurrencen

Vinder af artskonkurrencen er den person, der har den tungeste fisk pr. art. Rødspætte, Skrubbe, Ising og Pighvar/ Slethvar. (Pighvar og Slethvar gælder som EN art).
Ved to eller flere med samme pointstilling eller vægt, afgøres
det på følgende måde: Ved vægt/pointlighed tildeles de
samme placering, efterfølgende fisk får næste placering (1., 2.,
2., 3., 4., og ikke 1., 2., 2., 4.,)

Junior konkurrencen

Er for alle der på konkurrencedagen ikke er fyldt 15 år.
Vinder af DM junior konkurrencen er den fisker, der har indleveret den største fisk i forhold til arten. Denne konkurrence går
på tværs af alle arterne(Rødspætte/Issing/Skrubbe/ Pighvar/

Slethvar.) Point udregnes som for den individuelle konkurrence.

Klub konkurrencen

For at deltage i klubkonkurrencen skal der deltage min. 3 både
fra klubben. Vinderklub er den klub, der opnår flest point regnet fra deres 3 bedst placerede både i stævnet.
Point for hver båd regnes efter samme principper som ved
team konkurrencen.
Præmien er æren, samt et diplom til klubben. Der gives
diplom til Guld – Sølv – bronze.
For at kunne deltage i konkurrencen skal skipper være medlem
af en anerkendt klub. Følgende klubtyper kan være repræsenteret: en småbådsklub, en fiskeklub/forening eller en klub for
lystbåde. Klubben kan ikke oprettes til formålet, men være
en etableret klub med bestyrelse, vedtægter mv. Hvert team
kan kun repræsentere 1 klub. Bedste klub vil blive kåret ved
præmieuddeling alternativt i dagene efter på nettet.
Det skal oplyses ved ankomst hvilken klub I repræsentere, I
kan kun repræsentere en klub, er du medlem af flere må du
derfor vælge hvilken.

Konkurrencen starter når stævneflaget (signalflag F) er oppe,
og der afgives startskud. Udebliver skuddet (teknisk uheld) er
flaget gældende. Bådende skal være bag den markerede startlinje. Overskrides denne linje (tyvstart) vil der idømmes 10
strafpoint pr. deltager i båden, samt 50 strafpoint til teamet.
Startlinje og startområde er angivet på et kort der bliver udleveret ved “check-ind”.
Fiskeflag - Signalflag F. (Foxtrot) Hvidt firkantet flag med rød
firkant

Udsættelsesflag – Talstander 1, hvidt flag med rød prik.

Generelle regler

Udgangshavn og indvejnings sted er i Onsevig Havn. Der kan
ikke startes fra andre havne.
Ved ankomst skal man “checke ind” i stævnekontoret, hvor
man får udleveret information om konkurrencen, konkurrencenummer, spisebilletter mm.
Tager man hjem inden stævnet er slut bedes dette meddeles
i bureauet.

Når konkurrencedagen er afsluttet, skal man være i havn og
konkurrencenummeret skal hænge på tavlen INDEN flaget
tages ned, da man ellers ikke kan indveje fisk pågældende
dag. Konkurrencenummeret skal hænge på tavlen når man er
i land, og må tages ned max. 60 min. før start.
Man kan godt starte senere, men ikke slutte senere.
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En time efter start nedtager stævneledelsen uafhentede
konkurrencenumre, og undersøger hvor mange både der er
på vandet / ikke er sejlet ud, hvorfor de der ikke agter at sejle ud eller sejler ud senere bedes oplyse dette til bureauet.
Herefter kan konkurrencenumre kun udleveres ved personligt
fremmøde fra en fra besætningen.
Såfremt en båd er startet, men har glemt sit konkurrencenummer, kan man vælge at sejle tilbage efter konkurrencenumret eller at kontakte bureauet og meddele at numre er glemt
og modtage den af bureauet tildelte tidsstraf. Tidsstraffen vil
være en nedsættelse af fisketiden. Skipperen fra båden der tildeles straffen skal møde op personligt i bureauet inden det fra
bureauet angivne tidspunkt.
I tilfælde af dårligt vejr, aflyses konkurrencen. Det er
stævneledelsen der træffer afgørelsen om aflysning. Evt. kortere stævne kan også besluttes af stævneledelsen. Ved kortere
stævne vil der hejses et andet flag, der indikerer, konkurrencen er udskudt.
Følgende er stævneledelsens guidelines:
1)
2)
3)

8-10 m/s fra SV til Nord (dog kontrolleres bølgehøjde)
10-12 NØ til SV
Vindstyrke bestemmes efter Farvandsvæsnets vejrudsigt
på: http://ifm.fcoo.dk/

I tilfælde af Konkurrencen aflyses tidligere meddeles dette
over VHF kanal 72 samt pr. sms til alle deltager, indvejning
påbegyndes straks efter meddelesen er afgivet og lukkes 2-3
time efter aflysningstidspunktet.
Deltager bådene må ikke være af erhvervskarakter. Der må
ikke være betalende deltagere ombord.
Alle indleverede fisk skal vejes af “vejemændene”. Alle former for hybridfisk indvejes som skrubber. Ved tvivl er det
“vejemændene” der afgør art, vægt og om fisken er renset tilstrækkeligt. Denne afgørelse kan IKKE ankes.
En fisk kan kun præmieres, hvis den ud over vejning også er
fotograferet af arrangørerne. Dette skal foretages umiddelbart
efter vejning, her skal fisken fotograferes med angivelse af
deltager nr. samt art. Det deltagerens egen ansvar at kontakte
arrangørernes fotogaf for fotografering.
Fanger man en større fisk søndag end den man indleverede
lørdag, gælder den største. Undermålsfisk kan ikke indvejes.
Alle fisk skal være fanget på konkurrencedagene og i perioden
mellem stævnestart og stævneslut for hver dag. Kontrolbesøg
i bådene for at sikre dette, kan forekomme. ENHVER form for
forsøg på snyd vil medføre diskvalifikation.
Der kan kun indvejes egne fisk, dvs. der kan ikke indvejes fisk
for andre f.eks.
En kan en gast ikke indveje for skipper eller omvendt.
Fisk kan kun indvejes en gang.
Antal stænger pr. person er frit.
Alle fisk skal være fanget på sportslig vis, og være kroget foran
gællerne.
Ved indvejning skal alle fisk være renset, men med hoved/
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gæller. Rognsække må dog blive siddende. Der opfordres til
at man renser fiskene så hurtigt efter fangst som muligt, så de
ikke lider kvælningsdøden. Dette er fordi vi er af den holdning,
at man ikke skal påføre fiskene lidelser længere end højest
nødvendigt. Vi er her jo ”for sjov”.
Renset fisk betyder at der ikke er indvolde tilbage, og at fisken
er skyllet. Spiserør skæres af ved gællekant. Ved tvivlstilfælde
vedr. rensning er det vejemændene der afgør sagen.
For at modtage præmier skal man være tilstede, ved
præmieuddeling, præmier eftersendes ikke.

Mindstemål:
Ising: 		
Skrubbe:
Rødspætte:
Pighvar: 		
Slethvar:

25 cm.
25,5 cm.
27 cm.
30 cm.
30 cm.

Det er til enhver tid skipperens fulde ansvar at sikre at båden er
sømandsmæssig forsvarlig tilstand samt at enhver lovgiende
regel overholdes såsom fisketegn, redningsveste etc.

Fakta om DM i Fladfisk
Antal deltagere
2018: 154 både		
2017: 149 både		
2016: 145 både		
2015: 141 både		
2014: 171 både		
2013: 161 både		
2012: 160 både		
2011: 122 både		
2010: 82 både		

410 fiskere
395 fiskere
383 fiskere
361 fiskere
458 fiskere		
456 fiskere
440 fiskere
315 fiskere
216 fiskere

Fangede fisk
2017: ca. 6.000 fladfisk
2016: ca. 6.000 fladfisk
2015: ca. 6.800 fladfisk
2014: ca. 4.500 fladfisk (1 dag)
2013: ca. 11.378 fladfisk
2012: ca. 7.893 fladfisk
2011: ca. 10.500 fladfisk
2010: ca. 2.500 fladfisk
DM i Fladfisk er det stævne i Danmark, hvor der fanges flest fisk
I 2018 kom bådene fra 86 forskellige postnumre i
Danmark, det er alene hvor bådene er hjemhørerende, vi har ikke postnumre fra fiskerne.

Onsevig Fladfiske Akademi
Vi anser det som en af vores fornemmeste pligter at
udbrede kendskabet til at fange fladfisk. Det er vores
erfaring, at det bliver sjovere og sjovere, når man får et
indblik i de enkelte arter, og hvordan de skal fanges.

Vi bestræber os på at oplyse om alle aspekter lige fra
planlægning af fiskeriet, selve fiskeriet, rensning og tilberedning af fisken. Har du punkter/emner, som du mener
skal behandles, hører vi gerne fra dig.

Vi har derfor produceret en stribe små korte film, hvor
nogen af Danmarks bedste fladfiskere deler ud af deres
erfaringer. Flere film er undervejs. Ud over film er der
andre informationer omkring fladfisk på Onsevig Fladfisk
Akademis hjemmeside, som du også finder på
www.onsevighavn.dk.

Se dem på vores YOUTUBE kanal eller via havnens
hjemmeside.
Har du ideer til emner, der skal behandles eller til udvikling af Onsevig Fladfiske akademi hører vi det gerne,
skriv til onsevig@onsevighavn.dk.

Lektion 1: Rødspætte
Søren Vesth, team Garmin

Lektion 2: Skrubbe Søren
Vesth, team Garmin

Lektion 3: Issing Søren
Vesth, team Garmin

Lektion 4: Slet/Pighvar
Søren Vesth, team Garmin

Lektion 5: Udstyr
Søren Vesth, team Garmin

Lektion 6: Forfang Palle
Pedersen fortæller om
Pallex forfang

Lektion 7: Drivhastighed
Søren Vesth, team Garmin

Lektion 8: Tobis som agn
Bjarne Lehné, Team 11’eren

Lektion 9: flå / filetring af
fladfisk Jesper Larsen,

Lektion 10: Rensning af
fisk for indvejning Poul-Erik Hagemann, Gadusn.dk

Lektion 11: Pighvar fiskeri
Thomas Stoffer, Team
Gnavpot

www.onsevighavn.dk
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Sådan bliver du opdateret om DM i Fladfisk
Nyhedsbreve, vi udsender ca. 10 nyhedsbreve hvert år
til ca. 600 personer, det er typisk til skipper. Du kan også
modtage nyhedsbreve, send blot en mail til Onsevig@
onsevighavn.dk, og skriv at du vil gerne tilmeldes. Så kan
du løbende følge udvilkingen i deltagerantal, annoncering
af vindere og ikke mindst praktiske oplysninger omkring
stævnet, herunder ændring af regler mv.
Facebook, vi bliver bedre og bedre, vi lægger flere og
flere interviews / videoer op på DM’s side. Hvis du vil
hjælpe os med at sprede budskabet, går du ind og trykker
“syntes godt om”.
Instegram, her er vi også med.
Youtube, vi har vores egen youtube kanal med mere end
40 forskellige film, vores egne - men også super film, som
deltagerne har lavet. Det er rigtig god underholdning!
Deltag i de sociale medier, læg dine fotos/ videoer op,
brug hastag #onsevig #dmifladfisk.
DM i Fladfisk vil i år på Facebook live streame stævnet med
et 360 graders kamera, så alle
får mulighed for at opleve stemningen på Onsevig Havn på en
ny og spændende måde

Hvem bliver Årets Fisker 2018?
DM i Fladfisk kårer hver år “Årets Fisker”, der er en ærestitel, krierierne for kåring er en deltager der:
- har biddraget positivt til udvikling af DM i Fladfisk.
- uden opfordring budt sig på og hjulpet med at forbedre
hele processen omkring tilstævnet
- aktivt kommer med gode input for at fastholde ideen
omkring DM i Fladfisk.
- aktivt deltager i udbredelse af kendskabet til at fange
fladfisk.
- deltager i konkurencen. Personer fra arrangørstaben
kan ikke udnævnes
Årets fisker 2018 kåres ved den officielle åbning fredag.
Udvælgelsen foretages af ‘den høje kommission’ - en
gruppe bag DM, hvis navne ikke offentlggøres, for at sikre, at de ikke påvirkes uhensigtsmæssigt samt at udvælgelsen foretages så objektivt som muligt.

Foto til højre: Arets fisker 2017 Sune Andersen (th) får overrakt
gaven fra Rustfri DK af Peter Dan Petersen Onsevig havn.
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Tidligere modtagere af ærestitelen:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:

Sune Andersen
Thomas Stoffer
Søren E. Petersen
Søren Vesth
Leonard Muys
Poul-Erik Hagemann
Bjarne Lehné

Fem hurtige til Paw Meinertsen, Team Stormen II hvorfor
lykkedes det dem at være så suveræne de sidste tre år.
Paw Meinertsen, Team Stormen II kommer her med sin
forklaring:
1. En god skipper - der er dygtig og kender sin båd, kan
styre den i vinden og strømmen, kører lidt på gassen, så
man får afsøgt noget vand og hvis der er meget strøm i
vandet eller vind, kører man op i vind eller strøm, så man
kan fiske ordenligt og agnen ikke racer derudaf så man
kan fiske bedst muligt hele tiden.
2. At man har friske agn, ikke halvdøde orm, gamle tobiser
eller anden dårlig agn og når man har fisket et stykke tid,
så skifter man agn til friske.
3. Træningen gør, at man ved nogenlunde, hvor fiskene
gemmer sig, og man har alternativer, hvis ens favorit
steder svigter.
4. At man aftaler hvem der fisker hvad og ikke er egoist,
da mange af pladserne holder forskellige arter fladfisk.
5. At man gør sit forarbejde godt. Skaffer/fanger friske orm
og tobiser samt sild, makrel, Hornfisk. Får fileteret agnen,
gjort det klar, laver tackler og fisker koncentreret hele
tiden. Evt. finder positioner på nettet.

Fotos: Team Stormen 2/Chartenlund - Nichals Iversen, John Iversen, Paw Meinertsen
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Alletiders foto eller video-/droneoptagelse
Har du en fotograf gemt i maven, eller fanger du et episk øjeblik
under DM i Fladfisk 2018 - så deltag i konkurrencen ’Alletiders
foto’. Stævnet foregår til vands og til lands, i luften og under
vandet, og vi vil rigtig gerne opleve det fra alle vinkler sammen
med jer. Så del jeres bedste øjeblikke sammen med os og vind et
gavekort på 1.000 kr.
Der udsættes et gavekort på 1.000 kr. for bedste foto og et gavekort på 1.000 kr. for bedste video/drone optagelse/film.
Konkurrencen laves i samarbejde med ’Alletiders Foto’ i Næstved. Fotos, samt video-/droneoptagelse indsendes senest lørdag
den 15. september 2018. Bemærk der må indsendes ét foto og
én video- eller droneoptagelse per person. Vinderen afsløres på
www.onsevighavn.dk, DM i Fladfisk Facebookside samt i næste
nyhedsbrev.
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Fiskernes HALL of FAME
Danmarksmester (Individual)
2017: Nichals Iversen
Team Stormen 2
2016: Thomas Stoffer
Team Gnavpot, Haslev
2015: Thomas hansen
Team Stormen 2
2014: Jørgen Harreby
Team Banditten 2
2013: Jesper Johannesen
Team Isgalt, Sorø
2012: Kurt Jensen		
Team Elektra
2011: Frederik Glud		
Team Sally
2010: Hotho Vestergaard Team Søhesten
Danmarksmester (Team)
2017: Team Stormen 2/Chartenlund - Nichals
Iversen, John Iversen, Paw Meinertsen
2016: Team Stormen 2/Chartenlund - Nichals
Iversen, John Iversen, Casper Lorentzen, Paw Meinertsen
2015 Team Rysse / Nakskov – Claus Christiansen/
Johnny Christiansen/ Claus Bagger
2014: Team Banditten 2 Odense (Jørgen Harreby/
Jacob Weile)
2013: Team Carpe Diem, Nyborg (Bjarne Rasmussen, Henrik Poulsen, Bo Holm, Kim Mortensen)
2012: Team Garmin (Søren Vesth, Paw Meinertsen,
Marc Stolle, Freddi Hansen)
2011: Team Løgn (Morten Pedersen, Lars svendsen,
Jacob aasgaard og Johnny sørensen)
Placering gennem tiderne for teams
1) Team Stormen 2 (2 Guld,1 Sølv)
2) Team Carpe Diem (1 Guld, 1 Sølv)
3) Team Garmin (1 Guld, 2 Bronze)
4) Team Løgn/ Team Banditten 2 / Team Rysse (1 		
Guld)
5) Team MP (2 sølv, 1 Bronze)
6) Team Trollinglogen/ Team SEP&Vesth/ Team BJ
biler (1 Sølv)
7) Team Gnavpot /Team Isglat / Team F.jolle/ Team
Lillevang (1 Bronze)
Der tælles point som ved OL, først antal guld, derefter antal sølv og så bronze.
* DM rekord fisk - højre spalte

Junior konkurrencen
2017: Rose Hansen
2016: Tobias Fjord, Team Rovdyret
2015: Cecillie Aagesen
2014: Andreas Skovlund
2013: Andreas Skovlund
2012: Jacob Rej
2011: Frederik Glud
Arts konkurrencen:
Issing
2017: Rose Hansen Team Hansen		
2016: Jens Olse
Team Rovdyret
2015*: Kai Bolvig
Team Unterberg
2014: Kim Christensen Team Sølve 		
2013: John Poulsen Team 11’ren		
2012: Morten SpringerTeam Trollinglogen
2011: Torben RogowskiTeam Birdman
2010: Tom Eg
Team Echo		

552 g
532 g
672 g
565 g
508 g
627 g
564 g
601 g

Rødspætte
2017* Nichlas iversen - Team Stormen
2016; Rene andersen Team lillevang
2015: Stig Petersen Team Simone		
2014: Bjarne FrederiksenTeam Hein		
2013: Carsten LjungbergTeam Trollen
2012: Kim Most OlsenTeam Echo		
2011: Morten PedersenTeam Løgn		
2010: Anders Olsen Bette Skiv 		

1677 g
1352 g
1268 g
1230 g
1138 g
1032 g
1439 g
446 g

Skrubbe
2017: Preben Rogowski
Poca 475
2016: Flemming Jensen Team Trolle
2015: Thomas Hansen Team stormen 2
2014: Jørgen HarrebyTeam Banditten 2
2013: Kim Mortense Team Carpe Diem
2012: Paw MeinertsenTeam Garmin		
2011*: Frederik Glud Team Sally		
2010: Hotho Vestergaard Team Søhesten

1075 g
1161 g
1212 g
1208 g
1009 g
1328 g
1556 g
978 g

Pig/slethvar
2017*: Jørgen Als
Team BJ biler 		
2016: Thomas Stoffer Team Gnavpot		
2015: Claus ChristiansenTeam Rysse
2014: Rune Kath
Team MP 		
2013: Jesper Johannesen Team Iagalt
2012: Kurt Jensen Team Elektra		
2011: Bo Holm
Team Carpe Diem
2010: Hotho vestergaard Team Søhesten

2503 g
2477 g
2209 g
2174 g
2697 g
2525 g
1820 g
933 g
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Forplejning under DM
I Onsevig ved vi, at havluft giver en sund appetit, derfor
er det også muligt at få stillet sulten. I teltet på havne
er der aftensmad lørdag og morgenmad/smør- det-selv
madpakke lørdag/sødag. Der er rigeligt, vores leverandør ved, at folk der har været på vandet er ekstra sultne.
Under hele DM fredag til søndag kan der købes grill
pølser på havnen. og røget makrel der er en dejlig røget
makrel og ikke mindst rygemesterens makrelburgere er
blevet et stort hit.
For de der ikke har bestilt morgenmad, kan der købes
kaffe og ostemadder på havnen. Det er også muligt at
tanke termokanden op.
Fredag laver vores pølsemand Torben (Tulip) super mør
nakkekam med kartoffelsalat og agurkesalat.
Og der er selvfølgelig mulighed for at købe kaffe og
hjemmebagt kage!
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Vores annoncører
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Konkurrence: Hurtigst flå- og filetering af fladfisk
Igen i år afholder vi konkurrence ”hurtigst flå- og filetering af fladfisk”. Firmaet GLOBAL har sponsoreret
de dejligste knive.
Kom og deltag - det foregår lørdag kl. 16.00 på pladsen!

Spændende børneaktiviteter!
Lav din egen krabbestang - og se krabber og fladfisk på
nært hold.
Børn i alle aldre er mere end velkommen til at komme
og lege med. I år kan børn lave deres helt egen krabbestang. Vi får kyndig hjælp fra fire friske unge, der både
lørdag formiddag og lørdag eftermiddag kommer og
hjælper alle fremmødte børn med at lave deres egen
krabbestang.
Igen i år vil vi gentage successen med at have joller
på land, som er fyldt med havvand, fladfisk og krabber.
Det var i 2017 et herligt trækplaster for såvel børn som
voksne.
Kom og vær med. Begge aktiviteter finder sted i nærheden af havnenssauna - lørdag formiddag og eftermiddag.
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Herlig weekend i Onsevig
– også uden båd og fiskeri!

Ægteparret Anette Hansen og Lars Christensen fra Gråsten i deres rette element ombord på deres båd.

Ægteparret Lars Christensen og Anette Hansen fra Gråsten er DM i Fladfisk-veteraner. De plejer at have deres
båd med – men sidste år endte de i Onsevig uden båd.
Det blev til masser af hygge og fiske-samvær på havnen.
-Vores bil gik i stykker, lige da vi skulle afsted, og derfor
kunne vi ikke få vores båd med til DM i Fladfisk. Men det
afholdte os bestemt ikke fra at tage til Onsevig. Vi kom
afsted i vores mindre bil og kørte hjemmefra Gråsten til
Onsevig, hvor vi have en fantastisk hyggelig weekend –
også selv om vi slet ikke fiskede, fortæller Anette og Lars.
-Vi boede i telt på havneområdet, og det var virkelig en
fornøjelse og positiv oplevelse. Vi havde tidligere år boet
på kroen, men vi foretrækker nu at bo ved havneområdet,
fordi man kommer hinanden mere ved, og får snakket
med flere mennesker. Det er rigtig dejligt at møde nye
folk, der deler vores interesse for friluftsliv og fiskeri, og vi
har holdt kontakten til flere af dem.
Hvad er det, som I bedst kan lide ved DM i Fladfisk?
-Det er faktisk hele atmosfæren, hele arrangementet. Jeg
har været med siden 2013, hvor jeg deltog sammen med
en fiskekammerat, og Anette har været med mig i vores
båd siden 2014. Der er ikke noget, som kan holde os væk
fra stævnet, og det er noget, som vi ser frem til hvert år,
fortæller Lars.
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Hvordan synes I arrangementet er organiseret?
-DM i Fladfisk er jo vokset år for år, og er i dag en
kæmpe event. Jeg er meget imponeret over de mange
frivillige mennesker, der alle med højt humør bruger
mange, mange timer på at forberede og gennemføre
stævnet, fortæller Anette og tilføjer:
-Og så er forplejningen i top - der er faktisk ikke noget, som jeg synes skulle gøres andeledes eller gøres
bedre. Vi er virkelig glade for den høje standard, som
arrangement har i dag. Det vil vi gerne sige arrangørerne en stor tak for.
Lars og Anette elsker begge to at fiske og nyder friluftslivet. Hvert andet år tager de sammen til Færøerne for
at fiske – også fladfisk.
-Det er nogle utroligt store fladfisk, man kan fange på
Færøerne. Sidste gang vi var deroppe, blev der fanget
en rødspætte på 5,6 kilo!
-Både når vi fisker på Færøerne og udfor Onsevig, så
konkurrerer vi mod os selv. Vi ligger rimeligt pænt i feltet
i Onsevig, men egentlig går vi ikke så meget op i at
skulle vinde – det vi elsker er mixet af fiskeri og hyggeligt samvær, slutter Anette og Lars.

Gulp Konkurrencen
Purefishing har igen udsat et gavekort på 10,000
kr. der kan indløses i Hondsshoppen til den der
fremvister det bedste fotografi den største fisk
med GULP i munden. Purefishing sponsorer alle
deltagee med en goodie-bag, med forskelligt
agn til alle deltager, vi håber igen at modtage
en masse dejlige fotos af fisk fanget med GULP.
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 amino-

syrer og duftstoffer, de indeholder. Dem har
man siden indbygget i et 100% biologisk nedbrydeligt agn, som leveres i lufttætte poser eller
beholdere – 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 smagsstoffer 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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”Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence”
Familien Jespersen har været med til DM i
Fladfisk alle årene siden starten i 2011. Bedste
minde er da deres 7-årige datter Ida i 2012 fik
en tredjeplads med en pighvar foran top-professionelle lystfiskere!
Første år, i 2011, have vi kun en åben jolle, så vi
har ikke med i selve konkurrencen. Men vi var
med i aktiviteterne på havnen, og vi elskede
med det samme stemningen og atmosfæren
- og ville tilbage igen, fortæller Jannick Jespersen.
Året efter var hele familien - det vil foruden
Jannick sige hans kone Lone og deres børn Ida
og Mads - igen i Onsevig. Denne gang havde de
fået en stor motorbåd og gik ’all in’ i konkurrencen.
Vi lå og gyngede ganske meget i 2012, og min
datter Ida, der dengang var 7 år, blev ret søsyg,
men hun ville ikke give op, før hun havde fanget noget. Jeg satte en pighvar stang til hende
og lige pludseligt bøjede den helt vildt. Det var
’podiepladsen’, som hang på krogen, og det var
supersjovt, at se hende slå top professionelle lystfiskere, der havde sidste skrig indenfor udstyr,
griner Jannick.
Alle i vores familie elsker at fiske, og jeg er
ret stolt over, at min nu 14-årige datter stadig
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gerne vil med på fisketure. Det er der nok ikke
så mange teenagepiger, som ville. Vores børn
er flasker op med fiskeri - og alt mulig anden
friluftsaktivitet - og derfor passer DM i Fladfisk
rigtig godt til os alle.
Jannick er med i tre fiskeklubber, og det var
’jungletrommerne’ som i sin tid gjorde ham opmærksom på en ny konkurrence, som skulle løbe
af stablen i Onsevig.
Første år var vejret jo skidt, men selv ikke det
kunne ødelægge den gode stemning. I det hele
taget er det en fantastisk udvikling, som DM’en
har været på - det er bare vokset og vokset. Det
er velfortjent, og sådan noget kommer ikke af
sig selv. Der ligger hård planlægning bagved.
Jeg er med i mange andre fiskekonkurrencer,
men jeg synes, at Onsevig er Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence. Folk er mere afslappede, mere i hyggehumør, og så snakkes der på
kryds og tværs. Selv om det bare er to dage, så
fylder DM i Fladfisk faktisk som en hel sommerferie med gode oplevelser, slutter Jannick.
Billedtekst:
Familien Jespersen med Jannick og Lone og deres
børn Ida og Mads.

Torsdag d. 6. september
18.00-21.00:

Stævnekontoret er åbent.

Fredag d. 7. september

14.00-21.00
12.00-20.00
18.00-19.00
19.00
19.15

Stævnekontoret er åbent.
Åbent for salg af Grill pølser, kaffe & kage mv. på havnen
Salg aftensmad
Velkommen og Praktisk info v/ Stævneleder Peter Dan Petersen
Officiel åbning af DM i Fladfisk v/ Lise Simon, Formand Vestlollands turistforening
Kåring af: årets fisker 2017

Lørdag d. 8. september
6.00:
7.00:
7.30:
8.15:
10.00-12.00
12.00-24.00
13.00-15.00
15.0015.0016.30
16.30
17.30
19.00

Morgenmad i teltet.
Stævnekontoret er åbent.
Skippermøde.
Start på konkurrencen.
Lav din egen krabbe stang - børn
Åbent for salg af Grill pølser, kaffe & kage mv. på havnen.
Lav din egen krabbe stang - børn
Vejning af fisk
Moleøl / vand
Konkurrence ”hurtigst flå- og filetering af fladfisk”
Alle både skal være i havn og konkurrencenumre skal være indleveret.
Kåring af dagens vinder - Gul førerflag.
Middag i teltet og socialt samvær på havnen .

Søndag d. 9. september
6.00:
6.45:
7.00:
7.45:
12.00-16.00
13.30 13.30-

Morgenmad i teltet.
Stævnekontoret er åbent.
Skippermøde.
Start på konkurrencen.
Åbent for salg af Grill pølser, kaffe & kage mv. på havnen.
Vejning af fisk.
Moleøl / vand,

13.3014.00
15.00
15.30

Madkonkurrence ” ”Chef De La Skrubbe”” i det store telt.
Alle både skal være i havn og konkurrencenumre skal være indleveret
Kåring af vinderen i konkurrencen ”bedste GULP foto”
Uddeling af præmier og kåring af Danmarks mestre i Fladfiskeri.
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Det går altid i fisk

- med M/S Kirsten og M/S Amigo!
Skipper Henrik Agner kender farvandene ud for Onsevig som sin egen bukselomme. I seks år har
han stået for tusindvis af endags fisketure for lystfiskere i alle aldre - og der er stort set altid fisk
med hjem.
Så hvis man vil drage nytte af Henrik Agners erfaringer med at finde fisk udfor Onsevig, så er en
tur med M/S Kirsten og M/S Amigo en rigtig god ide - og en oplagt forberedelse til DM i Fladfisk.
Fra slagter til skipper
For seks år siden tog Henrik Agner en beslutning, som forandrede hans liv: han stoppede efter 30
år som slagter og købte motorbåden M/S Kirsten og etablerede firmaet havfiskeri.dk.
-Det er skønt at have havet som arbejdsplads - og jeg nyder det hver dag. Vi har sammen med
vores søsterskib M/S Amigo cirka 300 ture om året. Vi har derfor set rigtige mange glade lystfiskere gennem årene, for det er nemlig yderst sjældent, at vi ikke har fisk med hjem, fortæller Henrik
Agner.
M/S Kirsten og M/S Amigo tilbyder havfiskeri fra Onsevig og Spodsbjerg havn året rundt. I første
halvår er fokus på torskene, og i andet halvår står den på fladfisk i alle varianter.
-Den største torsk, som en lystfisker ombord på M/S Kirsten har fanget, er på hele 16 kg. Og det
er også blevet til 525 fladfisk på en enkelt tur, siger Henrik Agner.

Sådan tilmelder du dig en tur

Alle er velkommen ombord hos havfiskeri.dk - men for at
kunne fiske, skal deltagere have et fisketegn. Hvis man ikke
allerede har et fisketegn, kan dette skaffes via hjemmesiden
www.fisketegn.dk.
En tur varer cirka 7 timer, og prisen er på 350 kr. per person,
og max 12 personer per tur. Og der er fine faciliteter ombord
såsom toiletter og kahyt. Lystfiskere, der er interesserede i
fisketure med M/S Kirsten og M/S Amigo kan kontakte Henrik Agner på mobil 20200482 eller via hjemmesiden www.
havfiskeri.dk
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