Nyhedsbrev DM i Fladfisk 2021

Super tilmelding til det 11. DM i Fladfisk
Tilmeldingen til DM i Fladfisk 2021 går rigtig godt, med 14 dage tilbage før vi lukker
for tilmeldingen, er der 117 både på listen med 316 deltagere, vi håber at få plads til
alle, - men med det tempo kommer vi nok til at lukke for tilmeldingen før tid.
Der er igen i år stor spredning på, hvor de tilmeldte både kommer fra, pt. er bådene
hjemhørende på 71 forskellige postnumre fordelt over hele landet.

Både fordelt på postnumre
11%
14%

Sjælland & Møn
40%

35%

Lolland-Falster
Fyn & Øerne
Jylland

Der er pt. 7 klubber, der deltager i klub konkurrencen, det bliver spændende om SSK
kan fravistes 1. pladsen, som de har indtaget siden konkurrencen blev startet.
Klub
Sjællands småbåds klub
Jysk småbådsklub
Nyborg Småbådsklub
Fyns småbådsklub
Nakskov Sportsfisker forening
Næstvedbådene
Småbådsfiskerne Lolland Falster

Antal både
20
3
6
7
3
4
7
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Praktiske Oplysninger
Vi har fået en del henvendelser, om muligheden for at opstille telte og
campingvogne, det er muligt og det koster ikke ekstra. Vi vil dog gerne, hvis i sender
en mail så vi kan reservere den fornødne plads på havnen.
Der vil blive udsendt et nyhedsbrev få dage før DM med yderligere oplysninger.
Er der spørgsmål på nuværende kan spørgsmål sendes til
Tilmelding@onsevighavn.dk og i bør følge med på havnens hjemmeside og DM i
Fladfisks Facebook side.

Børsteorm
Der er ligeledes kommet en del spørgsmål vedr. børsteorm vi har fået følgende info
fra stor leverandøren ved de tidligere DM
Mertz skriver: I lighed med tidligere år, tilbyder vi igen i år levering af friske
børsteorme og frosne tobis på havnen, både lørdag og søndag morgen fra kl. 7.008.00.
Sidste frist for bestilling 6. september.
Børsteorme 100 gram 60,Frosne tobis 10 stk. 30,Bestilling i din fysiske butik eller på mail, jagt@mertz.dk.
Forudbetaling sker kontant i butikken, eller via Mobile Pay på 87901.
Der er ingen fortrydelsesret, ej heller ved dårligt vejr.

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
forberedelser/planlægning af fiskeriet op til stævnet. Og ikke mindst gode råd til,
hvordan de enkelte arter skal fanges.
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