
 

 

 
Invitation til ”STORE MEDEDAG” lørdag den 17. august 2019. 

 

I samarbejde med Familier med kræftramte børn (FMKB) afholder Foreningen 

Cancerramte Børn (FCB) dette super gode arrangement. 

 
For fiskere og andet godtfolk. 

Det er med stor glæde, at vi kan invitere til ”Store Mededag” og denne gang er det i 
Skyggehale Lystfiskersø ved Karup Å, Karupvej 31 A, 7442 Engesvang. 

www.skyggehale.dk  
 

Programmet for ”Store Mededag” : 
 

Kl. 09.30  Vi mødes i det store telt til rundstykker juice/mælk og kaffe/the.  
 

Kl. 10.00  Fiskeriet og konkurrencerne starter. ATV kørsel på lukket bane starter. 
 

Kl. 11.00 Grillen og rygeovnene gøres klar. 
 

Kl. 12.00 Der grilles og ryges, spises og råhygges med underholdning. 
 

Kl. 13.00 Fiskeriet fortsætter og nogle tager en tur på en ATV. 
 

Kl. 14.30  Fiskeri og ATV slutter. 
 

Kl. 15.00  Præmieoverrækkelse m.v. 
 

Kl. 15.30  Afslutning og tak for i dag. 
 

Husk at medbringe dit eget fiskegrej. Der vil være ormevante fingre, samt hjælp til 

fiskeaftagning, og hvis ”vi hænger sammen”, samt med råd og vejledning. Store 
Mededag er som altid lavet i et tæt samarbejde med en række sponsorer. 
 

Hver person må kun fiske med én stang. Til gengæld må du selv bestemme om du 
sætter spinner, flue, orm, whoppler på linen. 
 

Jamen, jeg vil ikke fiske og ej heller køre på ATV. Ikke noget problem, så kan du få en 
god snak med andre medlemmer og samtidig nyde en god kaffe, sodavand eller en øl. 
 

Husk isolationsreglerne, mød ikke forkølede op. 
 

Tilmelding senest den 7. august 2019: 
 

Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, mobilnr. antal 

voksne og antal børn. 
 

Skal jeg medbringe noget? Nej ikke ud over fiskegrej, alt spise og drikke m.v. sørger 

FMKB og FCB for. 
 

Vi gør opmærksom på, at kører man på ATV er det ens egen ulykkesforsikring der skal 

dække hvis man kører galt og kommer til skade. FMKB og FCB har ingen forsikring der 
dækker.  

 
(sidste øjebliks til-/afmelding på mobil 2331 1787 Michael Pedersen) 

http://www.cancerbarn.dk/

