VIKTORs
JUNIORMEsTERsKAB
2018
Viktors juniormedlemmer indbydes hermed til det årlige juniormesterskab på Øresund
Det løber af stablen:
Fredag den 24. august 2018 kl. 1700.
Stedet er Helsingør Havn med det gode skib ARRESØ.
ARRESØ LIGGER I KULTURHAVNEN som ligger ved Jernbanevej. Oplysningerne kommer fra
ELIDAs hjemmeside. Jeg forsøger at følge med, men det er en god ide at checke op på Elida´s
hjemmeside). Man kan med fordel læsse udstyr og børn af ved skibet og parkere gratis på p-pladsen
ved krydset, hvor Jernbanevej og Allegade støder sammen.
Vi stævner ud kl. 1700 præcis. Pladserne på båden bliver afgjort ved lodtrækning. Der bliver
indkøbt 1 pakke børsteorm til hver deltager, så vi også har muligheden for fiskeri efter de flade.
Fiskestop kl. 2100 og derefter er der indvejning/opmåling, så vi kan få afgjort det hele. Der er
sikkert nogle af ledsagerne, der hjælper. Det plejer der at være.
Der er pølser og sodavand til børnene ligesom der vil være rigtig mange flotte præmier.
Så derfor, skynd jer at melde til, det bliver en dejlig dag på vandet.
Pris:
Gratis for de detagende juniormedlemmer. Ledsagere: 50,00 kr. (Husk fisketegn for ledsagernes
vedkommende). Husk at deltagerne skal være medlem af Viktor – men det er ok invitere børn
som ikke er medlem med på turen, så der er så mange børn som muligt og måske kommende
medlemmer til Juniorafdelingen. Det er gratis både for medlemmer og ikke medlemmer under 18 år.
Pengene betales på båden, på dagen.
Tilmeldning sker på hjemmesiden eller på mail, ams001@politi.dk. Husk lige at skrive, hvem der
kommer (navne på børnene) og giv lige et mob.nr. hvis det er muligt.
For at fylde båden op udløber tilmeldingen d. 1. juli 2019, hvorefter der bliver muligt for alle
medlemmer samt ikke medlemmer at melde sig til turen for 50,00 kr. pr. person.
Vel mødt til alle!!!!

Allan Scheller, Juniorleder. Mob. 2542 6151
ams001@politi.dk

