
 

 

 

     
                                                                          

 

Søndag den 16. juli 2017 

 

 

Hvor henne: I smukke omgivelser hos Ørsted Fisk, Åbakkevej 13, 4130 Viby Sjælland (tæt  

                     på Roskilde)    

 

Hvorfor: Fordi vi efterhånden har fået så mange forespørgsler om en fisketur. 
 

Hvad kan jeg fange: Ørreder, karper, ål, aborrer, gedder mf.  
 

Toiletforhold: Der er udmærkede toiletter. 

Tidspunkt: I ankommer kl. 9,45 og så er der fiskeri frem til kl. 14,00, kun afbrudt af en 

                  frokostpause.  

Skal vi spise: Ja, uden mad og drikke holder vi ikke længe, så vi disker op med en grill  

                     med gode bøffer og pølser.  
 

Drikkevarer: Sørger FCB også for i form af kaffe/the, sodavand og måske en bajersk øl. 
 

Fiskestænger: Har du selv med, men har du ikke en fiskestang og du heller ikke kan låne  

                         dig frem til en, så klarer vi det ved at leje stænger hos Ørsted Fisk.                      
 

Kan jeg finde ud af at fiske: Det vides ikke, men der vil være gode folk til stede som kan 

                                             hjælpe dig.  
 

Kroge/madding: Har du det ikke selv med sørger FCB for at være velforsynet. 

Jeg kan ikke rense fisk: Vi hjælper hinanden og får renset alle fiskene. 

Fanger jeg fisk: Vi kan ikke garantere at alle fanger fisk, men du kan sige du har haft en 

                           kæmpe fisk på krogen, men den smuttede desværre af igen. 
 

Hvem kan deltage: Som sædvanligt er arrangementet for børn der har, eller har haft kræft  

                               samt deres søskende under 18 og forældre samt selvfølgelig familier der       

                               har mistet. 
 

Hvad gør vi hvis det regner: Så tager du regntøj og gummistøvler på. Vi har lånt en stor 

                                               hytte hvor vi kan spise frokost såfremt regnen høvler ned.   
   

Hvornår skal jeg tilmelde: Senest den 9. juli  2017.  

Tilmelding via vores hjemmeside:www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, 

mobilnummer, antal voksne, antal børn, om I skal låne fiskestænger(antal) (sidste øjebliks 

til/afmelding til mobil: 20300905)  


