
 

 

LSF Junior fisketure 2019 

 

Tur til Fyn, i pinsen. 

 

Fisketur til vores venskabsklub Refsvindinge Lystfiskerlaug i Nyborg. I pinsen fra fredag den 7. juni kl 16 til 

sent søndag den 9. måske først mandag 10. Det koster ikke noget at deltage. Klubben betaler alle udgifter. 

Forældre kan også deltage, mod at lægge bil til. Vi fisker fra både på storbæltet, ved broen. Vi sover i 

Refsvindinges klubhus, så du/I skal bare have liggeunderlag/luftmadras og sovepose med. Redningsveste 

sørger vi for. Man behøver ikke at bliver der alle dagene, dette aftales bare. 

Tilmelding til denne tur senest den 15. maj. Ved at svare på denne mail.  
 

 

 

 

 

Norge 2019 
Den 31. juli til den 04. august 2019. 

 
Vi tager til Mandalselven i Norge, fra onsdag til søndag. (31/7 til den 04/8) 

Der vil være en egenbetaling på 300 kr. Resten betaler klubben. Færge, mad og overnatning, mv. 

Vi har en mindste alder til turen, for at alle får noget ud af det. Du skal være født i 2007 eller før, for at være 

gammel nok til at deltage. Forældre kan i et begrænset omfang deltage, mod at lægge bil og køretur til. 

Pengene for egenbetalingen, betaler du ved at overføre dem til bankkonto nr.: 9283 3900242890 og 

oplys dit navn ved overførelsen. 

Vi er nødt til at have betaling og bindene tilmelding, af hensyn til bestilling af færger overnatning mv. 

Du/I tilmelder jer, ved at svare på denne mail og overfører pengene til vores konto. 

Tilmelding senest den 15. juni 
 

 

Huskeseddel Norge: 
 

• Mødetid Kulturhuset Langå onsdag den 31. juli kl. 08:00. 

• Kørsel:  

• Husk madpakke eller penge til mad på færgen onsdag. 

• Nogle skal måske have telt med. Det aftales efter tilmelding. (Vi har 

lejet 2 campingvogne på campingpladsen).  

• Liggeunderlag og sovepose. 

• Tandbørste og shampoo. 

• Sygesikringsbevis.  

• Håndklæde. 

• Rent tøj til hjemturen. 

• Fisketøj. (Det er ikke nødvendigt at tage andet med, da jo er fisketur hele weekenden) 

• Grej er der vel ingen der glemmer. 

• Måske hjemmebagt kage. 

• Vedlagt opdateret deltagerliste. (Kommer senere). 


