
 

 

   

 

 

                         Og denne gang foregår det på Sjælland 
 

 
 

Så er der indkaldelse til en rigtig omgang Lan Party (spilleweekend)  
 

6. – 8. december 2019  
 

Ruller dine forældre med øjnene når du bruger ord som AFK, Spawn, GG, n00b og 

Raid (fordi de ikke ved hvad det betyder), og er en af dine favorit tv stationer Twitch 

TV, så skal du bare læse videre. 

Vi vil gerne invitere dig til Lan party fra fredag den 6. december kl. 18.00 til søndag 

den 8. december kl. 10. Vi skal game, vi skal spise, vi skal drikke cola og spise chips. 

Vi skal også konkurrere i CS:GO og FIFA, og sikkert en hel masse andet sjovt. 

Det er ikke helt korrekt at kalde det et LAN Party, for her er det kendetegnende at 

man selv medbringer gamerpc og alt andet udstyr. Det skal vi ikke gøre her, for her 
er der i forvejen 25 PC,ere og alt andet udstyr. Så du skal blot medbringe dine koder 

m.v. Det er kun jer ca. 25 unge der skal spille sammen, konkurrere og hygge. Du 

skal nok også lige tage en sovepose med, og for mor og fars skyld måske også en 

tandbørste. Vi har madrasser.  

Ankomst: fredag den 6. december kl. 18. 
 

Afgang: Du tager afsted fra Godset søndag morgen kl. ca. 10 efter vi har spist mor-
genmad og talt lidt om weekendens forløb. 
 

Stedet: er Klub Godset, Godsvej 101, 2670 Greve. 
 

Er der andre: Vi deltager ikke sammen med andre, så isolationsreglerne kan over-

holdes ved dette arrangement. I møder selvfølgelig ikke forkølede op. 
 

Alder: forventer du er fra 10 år og kan ”klare dig selv” 
 

Tilmelding: via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om navn og alder.  
 

Hvem gælder invitationen: Invitationen gælder cancerramte unge samt søskende. 
 

Seneste tilmelding: den 28. november 2019. (sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20300905) 

http://www.cancerbarn.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

