Dag van bestuursleden VLL 2017
Geachte sportvrienden,
Het jaarlijks treffen van Limburgse Bestuur Clubs VLL nodigt uit:

Gaat door op vrijdag 14 juli 2017 op vijver " Gouden Karper in Beringen
Uw clubbestuur wordt vriendelijk uitgenodigd om samen komen om een dagje
plezier met elkaar, je kunt deelnemen met 4 personen per club aan een
wedstrijd op karp en brasem de "Gouden Karper" in Beringen,
kosten voor deze wedstrijd is 5 euro/visser voor de wedstrijd, deze gaat
volledig naar de prijsuitreiking na de wedstrijd, 10 euro voor het eten/ persoon
De personen die meedoen aan wedstrijd doen ook mee aan eetfestijn,
voor partners van visser is de prijs 13 euro/persoon, jeugd onder de
14 jaar is het 8 euro/ persoon per inschrijving voor het eten
Wedstrijd vissers die niet wensen mee te eten gelieve dit te melden bij inschrijving
Voor wedstrijd kan men inschrijven tot 12 juli 2017 tot 19u langs mail
of bellen naar gsm: 0496/46.49.61, voor het eten voor 2 juli 2017 aub.
Beperkt reglement:
Er wordt gevist van 10u. Tot 13u30 (pauze van 1u) 14u30 tot 18u.
Er wordt gevist volgens reglement van de vijver dat wil zeggen,
Stoklengte 8 m. lijnlengte maximum 5 m, totaal dus maximum 13 meter
Mag met elastiek in top, max. 20 kg in elk net, onthaken in emmer
Deeg grote is niet groter dan 1 cm. Aan haak zonder weerhaak
Maximum 1 liter maden of castres, viskorrels 1/2 kilo van club vijver
1 potje maïs en 1 potje tarwe elk van 350 gr het stuk
Aan de haak is alles toegelaten behalve rode maden
Inschrijvingen eten dienen voor 30 juni bij secretaris Nuyts Jean binnen
te zijn, schriftelijk of langs mail: webmaster@verbondvll.be
Eetfestijn na wedstrijd:
Zal waarschijnlijk bestaan uit Barbecue met 3 snacks/ persoon te kiezen
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Inschrijfblad.
Wens volgende deelnemers in te schrijven voor wedstrijd of barbecue:
Clubnaam:
Naam
Wedstrijd
Barbecue

Totaal

