
 
Staben for Kultur, Borgere og Planlægning 
Adelgade 44, 8660 Skanderborg, tlf. 87 94 78 13 
E-mail kulturogfritid@skanderborg.dk  

 

 
Tilmelding af ferieaktiviteter for børn og unge 
Det er vigtigt at alle felter udfyldes 
 

Arrangør /institution 

Navn: Skanderborg Lystfiskerforening 

 

 
Kontaktperson (bliver oplyst i aktivitetsoversigten) 

Navn: Allan Mathiasen 

Adresse: Oddervej 82  Adresse: Bækgårdsvej 35 

By: 8660 Skanderborg  By: 8660 Skanderborg 

Tlf.:   Tlf.: 26327042 

E-mail: sandarten@gmail.com  E-mail: fiskerallan@hotmail.com 

CVR.nr.: 32859496   

Evt. web-adresse: www.sandarten.dk   

 
Vi vil gerne deltage med følgende aktivitet: 

Navn på arrangementet/ 
aktiviteten 

Medefiskeri i Skanderborg Sø 

Beskrivelse af 
arrangementet/aktiviteten 

Max. 30-40 ord 

Søernes store brasen og skaller kan ikke vide sig sikre, når Skanderborg 
Lystfiskerforening inviterer til rigbinding fulgt op af praktisk fiskeri. 
Arrangementet er delt op i to: Rigbinding, hvor alle deltagere får materialer og 
vejledning til at binde endegrejet. Dernæst mødes vi ved søen, hvor vi 
(forhåbentligt) fanger nogle flotte skaller og brasen. 
 

Alder/klassetrin 4. – 10. klasse 

Dato og dag - fra og til Rigbinding 29. juni kl. 18:30 – 21:00 
 
Praktisk fiskeri 3. juli kl. 8:30 – 11:00 
  

Tidspunkt - fra kl. og til kl. Rigbinding 29. juni kl. 18:30 – 21:00 
 
Praktisk fiskeri 3. juli kl. 8:30 – 11:00 
 

Hvor foregår jeres 
arrangement/aktiviteter 

- skriv præcis adresse 

Skanderborg Lystfiskerforenings klublokaler på Vestermølle 
(Oddervej 82, 8660 Skanderborg) samt ved søen (Parkering ved 
Horsensvej/Dyrehaven). 
 

Pris - og betalingsmåde Gratis 
 

Antal deltagere Max.: 15 
 
Min.: 3 

Hvad skal deltagerne evt. 
medbringe 

Gummistøvler og eventuelt fiskestang med hjul. 
 

Andre oplysninger Deltagelse ved rigbinding er en forudsætning for deltagelse i praktisk fiskeri. 
 

 
Oplysninger om tilmelding til aktiviteten: 

Tilmelding senest 25. juni 2016 

Hvordan og til hvem skal 
man tilmelde sig 

Allan Mathiasen, ved e-mail til fiskerallan@hotmail.com eller tlf 26327042 



 
Staben for Kultur, Borgere og Planlægning 
Adelgade 44, 8660 Skanderborg, tlf. 87 94 78 13 
E-mail kulturogfritid@skanderborg.dk  

 

Hvad skal evt. oplyses ved 
tilmelding 

Navn,  alder og telefonnummer til forældre. Meddel desuden, om du har 
fiskestang eller ej, da der er rig mulighed for velegnet lånegrej. 

Skemaet sendes til kulturogfritid@skanderborg.dk 


