TILMELDING TIL
UNGDOMSSKOLENS FISKETUR TIL

TAG MED UNGDOMSSKOLEN TIL

SVERIGE

SVERIGE

LYSTFISKER- OG LEJRTUR

DEN 12-15. MAJ. 2022
PRIS: 675 KR.
Betales på www. usk.dk (eller Mobilepay 76153).

Navn:
Elevnr. eller cpr.nr.:
Adresse:

Egen mobil:
Forældretelefon:
Kan svømme 200 m____
Medicin/allergi mm.:

Fakta
Tidspunkt: Lørdag d. 12.-15. maj. 2022
Pris: 675 kr.. De første 300 betales ved tilmelding på www.usk.dk

Egen underskrift

Forældreunderskrift

Forsikring: Du er dækket af det blå sygesikringsbevis ved sygdom og uheld i Europa. Ønskes yderligere
forsikringer, fx. af bagage eller ulykkesforsikring, må
det ske privat.
SELV OM DU ER TILMELDT PÅ WWW.USK.DK SKAL
DENNE SEDDEL AFLEVERES TIL UNGDOMSSKOLEN

Aldersgrænse: For alle - dog kun for 7. klasse,
hvis de går på lystfiskerhold

Ikast-Brande
Ungdomsskole
www.usk.dk

Kongevejen 61 - 7430 Ikast - Tlf. 99 60 48 80

FISKERI

FISKEUDSTYR

Lystfiskerturen til Sverige er et formidabelt
tilbud til alle, der kan lide kammeratskab,
lejr- og friluftsliv samt spændende fiskeri.
Her er især et godt geddefiskeri, men der er
også andre fiskearter i den store sø. Fangstmuligheder: Gedder, aborrer, skaller, knude,brasen mm. Vi fisker fra kanoer.

Forberedende møde

Vi tager til Vinderup og laver kanoredningsøvelser samt info- og grejaften en måned før
turen, hvor vi også laver aftaler om mad, telte
osv. Der er fælles kørsel fra Ikast-Brande.

Der er mulighed for at fange gedder, aborre,
knude, brasen, skaller, ørred, sandart m.m.
Det er en god ide at have en spinnestang på
8-9 fod med til de store fisk og en mindre til
at fange agnfisk med. Medbring :
• evt. en netpose til at opbevare agnfisk i.
• blink og spindere,
• små enkeltkroge
• store trekroge og stålforfang.
• Propper, ekstra line,
• fangstnet
• orm (der er ikke nogen deroppe).

HUSK:

• altid redningsvest, når du sejler i kano!
• sejlads langs med kysten anbefales !
• mindst to i kanoen og max. 3!
• blåt sygesikringsbevis!
• spørg hvis du er I tvivl!
• gå aldrig på længere ture alene
• fortæl lederne hvor I tager hen på længere
ture
• hold naturen ren og pæn. Efterlad ikke affald
og fiskeliner.

PROGRAM

(med forbehold for ændringer)

Vi kører fra Ikast/Brande/Nr. Snede ca. kl.
14.30 torsdag d. 12. maj for at kunne tilslutte
os en bustur, der starter i Vinderup kl. 16.00.
Vi følges med en større gruppe unge fra Vinderup Ungdomsskole til færgen i Frederikshavn.
Vi sejler fra Frederikshavn til Göteborg.
Fra Göteborg kører vi til et svensk sø- og
skovområde, hvor vi skal bo og fiske, de
næste dage. Fredag er Store Bededag.
Inden hjemturen skal alle have et dejligt opfriskende bad og tøjskift.
Vi kommer hjem i løbet af søndagen, så vi
kan komme i skole mandag.

OBS! genudsæt fisk der ikke er i præmieklasse!

Man må godt spise
andet end fisk!

Leder/lærer for Ikast-Brandeeleverne på turen
er Lars Nyhuus Henriksen
der har lystfiskerholdet i
Ikast
Du skal efterleve Ungdomsskolens
simple rejseregler:
• Opfør dig civiliseret
• Ryd op efter dig selv
• Ingen alkohol
• Overhold aftaler

