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Leder
Optimismen breder sig

det, for kun igennem jeres aktive medvirken kan vi lægge
det fornødne pres på vores modpart.

Optimismen breder sig, der er igen kommet gang i byggeriet!
Der er god grund til at være optimistisk, det går faktisk rigtig godt rundt i branchen. Vi har næsten fuld beskæftigelse,
og når vi kigger ned i krystalkuglen, så er der ikke noget der
tyder på, at det vil ændre sig, tværtimod, når vi ser på de
byggeplaner der bliver meldt ud, både offentlige og private, så er der rigtig god grund til fortsat optimisme.

Som I nok ved, er det ikke lykkedes os ved de to seneste
overenskomstforhandlinger at få forhandlet en ny overenskomst hjem med Tekniq. På folkemødet på Bornholm fortalte direktør Niels Jørgen Hansen fra Tekniq, at Tekniq mente
at vores prislister ødelægger produktiviteten i branchen, og
at prislisterne er umoderne.

God beskæftigelse er godt for den enkelte. Det giver tryghed i hverdagen og mulighed for øget indtjening.
Nu har det altid været sådan, at svendene har vist mådehold og ansvar når det gik fremad i VVS branchen, de har
aldrig krævet ublu høje lønninger. Derimod har arbejdsgiverne aldrig holdt sig tilbage med, at udnytte kriserne til at
trykke lønnen nedad.
Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at I bruger Jeres ret til den
årlige lønforhandling, eller I eventuelt bruger den gode beskæftigelse til at finde en arbejdsgiver, der er villig til at betale hvad en kvalificeret VVS/Blikkenslagersvend koster.
OK 2017
Forberedelserne til overenskomst 2017 er så småt ved at
komme i gang. Senest den 1. september 2016, skal der indsendes krav til Forbundet.
Så, hvis I har ønsker eller forslag til vores overenskomster og
prislister, så kontakt Jeres afdelingsformand eller mig på
kredskontoret, så sørger vi for de bliver sendt ind og kommer med i Forbundets prioriteringer af krav til den nye
overenskomst 2017.
Der er måske nogle af jer der spørger, nytter det overhovedet noget at sende sine ønsker ind? Svaret er, - ja det gør

Det er jeg meget uforstående overfor. Vores prislister er arbejdergivernes garanti for, at de kun betaler for det arbejde,
som svendene har udført.
Samtidig med at vores prislister øger produktiviteten, så
sikrer prislisterne også arbejdsgiverne, at de har lige konkurrencevilkår, når de afgiver tilbud. Lønsummen på en opgave er ens for alle, hvad timelønnen så ender med afhænger af det enkelte sjaks produktivitet.
Så da prislisterne i min optik helt lever op til Tekniq’s forventninger til øget produktivitet, så mangler vi kun at modernisere prislisterne. Jeg erkender, der er nogle områder i
prislisten der er nemmere at tjene penge på end andre. Der
kan også være forskellige tillæg som over tid er forhandlet
ind, da byggeriet foregik på en anden måde end i dag.
Derfor er jeg også optimistisk i forhold til de kommende
overenskomstforhandlinger, og jeg ser frem til, at Tekniq
kommer med konstruktive forslag til modernisering af prislisterne.
Det eneste jeg ikke har fantasi til at forstille mig er, at der
ændres på det princip: at de priser, som er aftalt i prislisterne, de er altid de rigtige priser!

Niels Braaby
Kredsformand

GOD SOMMER!
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Nyt fra Kredsen
KREDS
SYDJYLLAND-FYN
******************************
Kredskontor:
Valmuevej 2, 5500 Middelfart
Kontortider:
Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00
Fredag fra kl. 08.00 – 13.00

Tlf. 36 38 35 50
E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk
Formand:
Niels Braaby
Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55
nib@blikroer.dk
Næstformand:
Jørgen Jakobsen
Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51
joj@blikroer.dk
Faglig konsulent/A-kasse:
Steen Hansen
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56
sth@blikroer.dk

Bootcamp 2016
Blik og Rør Ungdom havde sammensat en BOOTCAMP over 3 spændende dage under overskriften:
• Har du mod på en udfordring?
• Talent for dit fag?
• Måske er du på vej til svendeprøve og har brug for et boost?
Blik og Rør Ungdoms lærlinge fra hele Danmark var inviteret til at deltage
i en weekend fuld af inspiration, ny viden og med faglighed i højsæde.
Dette valgte 27 lærlinge at deltage i, og i løbet af weekenden kom de
igennem forskellige workshops, herunder bl.a.
• En grundig gennemgang af installation,
servicering, fejlfinding og opstart af gaskedler.
• En grundig gennemgang af installation af de forskellige typer og
systemer af varmepumper
• Energioptimering m.m.
• Autocad.
• Blik kursus.
Det hele startede fredag med ankomst og indkvartering, og så gik det
ellers løs lørdag morgen med de forskellige workshops, hvor der blev arbejdet seriøst helt frem til kl. 18.00 lørdag. Derefter var der så tid til lidt
social samvær omkring en gang bowling. Og søndag gik det så løs igen
med workshops frem til kl. 12.00, hvor lærlingene sluttede af med middagsmad og hjemrejse med bagagen fyldt med ny viden.
Vi må sige det var en super god og lærerig weekend med en rigtig god
stemning og mange nye venskaber.

Faglig konsulent/opmåler:
Mette Jørgensen
Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97
mej@blikroer.dk
Faglig Konsulent/opmåler:
Jim Lorentzen
Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57
jil@blikroer.dk
Kontorassistent - A-kasse:
Mie Haycock Mathiasen
Tlf. 36 38 35 58
mhm@blikroer.dk
Kontorassistent - bogholderi:
Helle Terkelsen
Tlf. 36 38 35 59
het@blikroer.dk

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

En stor tak til alle der deltog, og en speciel tak til dem der gjorde Campen
mulig, nemlig:
Kim H Klavsen, afdelingsformand for Kolding Afdeling
Kim Manfred Pedersen og Jørgen S. Pedersen fra Gastech Energi
Johannes B. Pedersen fra Smedegaard pumper
Jørgen Trier fra Rheinzink
Preben Plen fra IMI Hydronic Engineering
Mike Damkjær fra Perform
Michael Dahl og Brian Berndsen fra Hansenberg, og Hansenberg for lån
af skolen.
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Nyt fra Kredsen
Valg af kredstillidsmænd
I henhold til Kredsens vedtægter § 5 er der valg af
kredstillidsmænd på kredsrepræsentantskabsmødet
d. 1. december 2016.
Valget drejer sig om flg. poster:
Formand/faglig sekretær
Kredsformandens primære opgave er at være Kredsens faglige og politiske ansvarlige, og have det overordnede ansvar for Kredsens drift, faglige forhandlinger, kontakt til Forbundet og andre organisationer.
Næstformand/Faglig sekretær.
Næstformandens primære opgave er at være Kredsens ansvarlige for økonomi og organisationen, og
have det overordnede ansvar for uddannelsesområdet, Blik & Rør Ungdom og arbejdsskadesager.
Faglig konsulent/A-kasse
Faglig konsulent/A-kasse primære arbejdsopgaver er
den daglige drift af A-kassen, samt medlemsregistrering og LG/konkurs sager.
2 Faglige konsulenter/Opmålere.
De 2 faglige konsulenter/opmålere har primært til opgave at foretage opmåling, samt sikre medlemskontakten gennem opsøgende virksomhed, samt have
ansvar for Kredsens sikkerheds- og miljøarbejde.
For alle poster gælder i øvrigt, at man skal være fleksibel i forhold til øvrige arbejdsområder i Kredsen. Det
forventes desuden at ansøgerne:
• Har medlemskab i Blik & Rør
• Har gennemgået relevante FIU kurser
• Har grundlæggende EDB viden
• Har faglig/politisk engagement
• Har lyst til at bruge sin tid på aften- og week
		 end møder
• Har kørekort og egen bil til rådighed
Ansøgninger skal være Kredsformand Niels Braaby,
Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn, Valmuevej 2, 5500
Middelfart i hænde senest den 4. november 2016. Det
skal i ansøgningen præciseres, hvilken stilling man
stiller op til.
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Valgperioden er 2 år. Alle valg er med ikrafttræden pr.
1. januar 2017. Alle opstillede har ret til at overvære
valghandlingen på repræsentantskabsmødet med taleret.
Til orientering kan oplyses, at de nuværende lønnede
tillidsmænd i Kredsen, Niels Braaby, Jørgen Jakobsen,
Steen Hansen, Mette Jørgensen og Jim Lorentzen, alle
har meddelt at de genopstiller til valg.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.
Niels Braaby

Så kom sommerhusene online
www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
Mange af jer har spurgt efter at kunne se de ledige
perioder på nettet, og det har vi selvfølgelig lyttet til.
Som noget nyt har du derfor nu mulighed for at se de
ledige perioder for hele årets udlejningsperiode online og ansøge dem på en elektronisk blanket på vores hjemmeside.
Fra forsiden af vores faglige netværk, kan du klikke
dig videre til både sommerhuset i Houstrup og Bork
Havn, uden at skulle logge ind. Der er både informationer om husene, ledige uger og billeder.
Udfyld blanketten med den periode du ønsker at
søge samt dine kontaktoplysninger og tryk indsend.
– ”Først til mølle”, så snart du trykker send lander din
ansøgning, med dato og klokkeslæt, hos Mie, som så
sender en bekræftelse pr. mail til den heldige.
Hvert år i januar trækker vi stadig lod om årets udlejning, og du kan derfor nu kun leje frem til uge 082017.
Rigtig god sommer.
Mie Haycock Mathiasen, Ferieforeningen
Tlf. 36383558

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Licitationer
Vi bringer her et lille udpluk af byggepladser i vores kreds, som enten lige er startet eller starter op i nær fremtid
Byggeprojekt

Beliggenhed

Postnr. Byggesum

Firma - VVS

Start-slut

Stenfiskerkajen

Odense havn

5000

200 mio.

DanVVS

05/16-01/18

Promenadebyen
- Mesanen

Odense havn

5000

150 mio.

DIT

06/16-02/17

Korsløkkeparken
etape 2

Odense SØ

5220

180 mio.

Hauge VVS

08/16-04/17

Korsløkkeparken
etape 3

Odense SØ

5220

400 mio.

Blitek - GK ventialation

09/16-03/18

Munkebjergparken

Odense M

5230

120 mio.

Blitek

01/16-02/17

Middelfart Rådhuscenter

Middelfart

5500

220 mio.

Star VVS

05/16-04/17

Campus UC Syd

Åbenrå

6200

103 mio.

Bravida

06/16-08-17

Hotel Alsik

Sønderborg

6400

600 mio.

Bravida

09/16-10/18

Kongensgade
Karréen

Esbjerg

6700

300 mio.

Star VVS

07/16-07/17

Rambøll Domicil

Esbjerg

6700

130 mio.

Bravida

05/16-07/17

Bolig renovering

Esbjerg

6700

Købmagergade,
lejligheder

Fredericia

7000

131 mio.

GK Rør

08/16-08-17

8721

60 mio.

Tjæreborg Industri

04/16-12-16

Udvidelse af Løsning Daugård
FJV værk

Ribe VVS

Dødsfald
✞

Jens Holger Kongsted
Solsortevej 12, 6740 Bramming
71 år
❈

✞

Nye Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)
Flemming Johannesen Buch, Billund Varme og Sanitet
Jess Roger Henriksen, HJ Ventilation, Odense

Jens Thuesen Andersen
Gefionvej 31, 6000 Kolding
80 år
❈

✞

Ny Tillidsrepræsentanter(TR)

Johan H. Pløger Mikkelsen
Langekrog 4, 5750 Ringe
94 år
❈

Anders Lykke Mortensen, Kemp & Lauritzen (VVS)
Kolding
Per Thomas Bonde, Bravida Odense (service)
Jimmi Guldsmed, Aabenraa VVS
Brian Hedegaard Kristensen, Hedensted VVS
Svend Erik Larsen, World Wide Workers

Torben Roward Ernst
Frydensbjergvej 4, 5600 Fåborg
64 år
❈
Æret være deres minde

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

✞

5

Nyt fra Skorstensfejerne
Temadage i Vest
For anden gang afholdt Lauget en temadag hvor mestre, svende og lærlinge var inviteret til en hyggelig
dag med masser af fagligt indhold.
Det er godt at se, at branchen kan samles om et sådant arrangement, hvor alle de fremmødte har rig
mulighed for at blive opdateret på det nyeste værktøj
og seneste udvikling inden for det faglige.
På trods af det store fremmøde var der enkelte mestre, der havde prioriteret anderledes og valgte at blive hjemme. Det synes jeg er ærgerligt, idet man netop sådan en dag har mulighed for at give alle
skorstensfejerne det samme budskab, til gavn for hele
branchen.

Så de medlemmer der har større beløb stående, må
forventes at blive ganske velklædte i de kommende
måneder, hvis de ikke vil forære mester overskuddet.
Ellers er planen fremadrettet at overenskomstforslagene, efter behandling i afdelingsbestyrelsen, indsendes til Forbundet til videre behandling og prioritering,
indtil slaget skal slås først i det nye år.
Johannes Renneberg
Skorstensfejerne Fyn/Sdr. Jylland
Ny udlærte EUC Syd - Skorstensfejer

Dan Larsen
Skorstensfejer, Ole Lautrup, Stenstrup

Overenskomstmøder
Her i foråret afholdt vi 3 overenskomstmøder rundt
om i afdelingens område.
Der var desværre ikke den store tilslutning, men de
der kom, deltog livligt i debatten og der kom også en
del konkret på bordet. Vi kom også omkring udbetalingen af feriefridagene, som heldigvis er blevet implementeret rundt om på værkstederne, efter lidt
startvanskeligheder.
Man skal i den forbindelse også være opmærksom på
at tøjpengeordningen ændres, så det pr. 31. december i år ikke længere er muligt at have mere end et års
indestående på sin tøjkonto.
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Pensionisttur Syd

Afdelingerne:
*****************************
Odense afdeling:
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ
Kontortid: Mandag. A-kassen: 08.00 – 12.00
Torsdag, faglig afd. 13.00 – 17.00
Formand: Torben Nielsen, HB-medlem
Tlf. privat. 71 75 25 14
E-mail: holmgaard@midtfyn.net
Syd/vest Fyns afdeling:
Kontortid: 1. mandag i måneden
kl. 16.00 - 17.00
Engvej 5, 5600 Fåborg
Tlf. 40 29 48 77
Formand: Peter Kristiansen
Tlf. privat: 21 76 67 17
Svendborg afdeling:
Kontortid: efter aftale med formand el. kasserer
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kl. 15.30 - 16.30. Tlf. 62 22 19 63
Formand: Anders Størner-Ryberg
Tlf. privat: 28 87 84 59
E-mail: anders.s.ryberg@hotmail.com
Skorstensfejernes
Sønderjylland/Fyns afdeling:
Formand: Johannes Renneberg
Rådyrløkken 169, 5210 Odense NV
Tlf. privat. 28 44 78 40
E-mail: skorstensfejer@kalnet.dk
Horsens afdeling:
Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens
Kontortid: Torsdag i lige uger fra 15.00-16.00
Formand: Christian Preisler
Tlf. privat: 22 80 36 62
E-mail: tazzodk@gmail.com
Vejle afdeling:
Formand: Morten Gydesen
Tlf. privat: 24 86 63 03
E-mail: mgy@smaf.dk
Fredericia/Middelfart afdeling:
Kontortid: På kredskontoret efter aftale med
formanden
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 64 41 20 92 - 60 16 20 92
E-mail: afd43@blikroer.dk
Kolding afdeling:
Kontortid: Efter aftale med formanden
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Formand: Kim Klavsen
Tlf. privat: 25 25 71 52
E-mail: kimk@c.dk
Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø,
mandag 7.30-9.00
Tlf. 75 13 39 44
Formand: Morten Frøsig
Tlf. privat: 26 74 90 62
E-mail: frosig@youmail.dk
Aabenraa/Haderslev afdeling:
Kontor: H.P. Hanssens Gade 21, st.
6200 Aabenraa. (hos 3F)
Kontortid: ulige uger onsdage 8.30-10.00
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
E-mail: hei.allpetsens@gmail.com
Sønderborg afdeling:
Formand: Jacob P. Nielsen
Tlf. privat: 27 41 45 19
E-mail: jacobnielsen@stofanet.dk

Pensionister og efterlønnere på tur.
Traditionen tro har afdelingerne i Sydjylland afviklet udflugter for pensionister og efterlønnere. Af hensyn til det store geografiske område bliver
udflugterne afviklet af 2 gange.

Nord
Afdelingerne Horsens, Vejle, Fredericia/Middelfart og Kolding var
på udflugt d. 9. juni. Turen gik til
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg,
hvor vi fik en rundvisning som gav
et spændende indblik i museets
mange og specielle arbejdsområder. Det være sig arbejdet med
saltvandsfisk, sæler i Vadehavet,
hvaler i Danmark, Vadehavet, fiskeriets og søfartens historie. Herefter fortsatte vi til Ho, hvor vi fik
en tur ud på Skallingen med en
naturvejleder som kunne fortælle om området. Det var en særdeles terrængående bus vi kørte i! Der var ikke mange steder, den ikke kunne
køre, dog måtte et par stykker af på et tidspunkt, fordi vi var lidt for tunge.

Syd
Afdelingerne Esbjerg, Haderslev/
Aabenraa og Sønderborg var på
en tur med overnatning d. 17. og
18. juni, til gengæld er de så kun af
sted hver andet år. Vi havde i år
valgt at lade turen gå til København, hvor første stop på turen
blev Arbejdermuseet, hvor vi havde bestilt en rundvisning i den
flotte og spændende udstilling fra
1950 og i fam. Sørensens lejlighed. Der var naturligvis også tid til at gå på opdagelse på egen hånd.
Herefter fik vi en lille rundvisning i Forbundshuset og så gik turen videre
til Bakken, hvor der var mulighed for at besøge udstillingen om Korsbæk
og kigge lidt på Dyrehavsbakken. Næste morgen, gik turen vestpå mod
Slagelse, hvor vi gjorde holdt ved Trelleborg - en 1000 år gammel vikingeborg, hvor vi fik en rundvisning, som gav et spændende indblik i vikingetiden. Trelleborg ligger i et rigtig naturskønt område.
Tak til alle jer der deltog på turene.
Jørgen Jakobsen

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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Nyt fra A-Kassen

Blik & Rør Ungdom
Nyudlærte fra Hansenberg, Kolding

1. juli 2016 starter anden fase af den nye arbejdsmarkedsreform.
Det betyder, at der fra 1. juli bliver indført selvbooking
på jobcentrene samt i a-kasserne, for alle der bliver ledig eller som er ledig og skal til samtale på jobcentrene.
A-kasser starter først op med selvbooking fra 1. september 2016, da ikke alle a-kasser har mulighed for at
få It- systemer på plads for at løfte denne opgave.
BF-A skulle være klar 1. september 2016. Bliver det før,
kommer der besked ud til dem der bliver berørt af
det.
Fra 1. juli 2016 får alle ny-ledige mulighed for at få en
repræsentant med fra A-kassen til en fælles samtale
på jobcenteret inden for de første 4 ugers ledighed.

Eleverne med deres lærere nævnt fra venstre bagerst:
Henning Christensen, Jacob Steven Seeberg Hansen,
Henrik Vilsbøll Juul, Brian Berndsen og Michael Dahl
Siddende fra venstre:
Søren Vesterø Kristensen, Jesper Beuchert Willumsen,
Thor Emil Kolbeck Wieczorek og Henrik Skovsgaard Bull.
Nyudlærte fra Rybners Esbjerg

Her bliver den lediges CV gennemgået og om
nødvendigt opdateret.
Det er også her, der bliver lavet en afklaring på, hvordan den ledige hurtigt kommer tilbage i job evt. med
noget efteruddannelse/diverse kurser.
Der bliver mulighed for at fravælge A-kassen til fællessamtalen, hvis den ledige skønner hurtig at vende tilbage i job, eller er afklaret med hvad der er behov for
af kurser.
En ny-ledig skal stadig til CV vejledningssamtale i
A-kassen inden for de første 14 dages ledighed, her vil
vi afklare hvilke evt. ønsker samt behov der måtte
være for at komme hurtigt tilbage i job.

Energispecialister:
Uni Petersen – Bravida Danmark A/S
Nicklas Popp Abrahamsen Martzak – E. Skov Jørgensen A/S
Niklas Sønderlund Nielsen - Forum Smede og Vvs Aps
Kasper Sussemiehl Pedersen - Lem Vvs Aps
Jacob Jeppesen – John Josefsen Aps

Vores ledighed er pt. nede på ca. 3,3 % i Kredsen, og vi
forventer ikke den vil stige i den kommende tid, der er
dog altid en vis rotation i de forskellige firmaer, fra diverse opgaver slutter til der starter nye op.
Steen Hansen
Blikkenslager:
Martin Flugt Guldager Thomsen fra Kaster & Jessen
Vvs og Blik Aps.
Michael Rasmussen fra Alslev Vvs og Blik A/S
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Blik & Rør Ungdom
Nyudlærte fra SDE Odense

Blikkenslagere:
Rasmus Andersen – Morud VVS, Morud
Per Hørlück – BLITEK A/S, Odense
Daniel Højen Johnsen – GK Denmark, Odense
Martin Murrekilde – Byens VVS, Odense
Sebastian Beck Thygesen – Tarup VVS
Christian Wichmann – Bad & Energi

VVS:
Peter Skæring Sonne – Søkrog VVS, Svendborg
Sandy Ravn Sørensen – Bravida, Odense
Nichlas Ullerlund – Vantinge VVS, Ringe
Martin Servin Wozny – VVS Ekspressen VVS, Dalby

Paintball
Paintball, Grill & Klubmøde i Blik & Rør Ungdom - Fyn.
Fredag den 9. september 2016 kl. 17.00
Aftenens program:
17.00 Vi mødes hos Odense Paintball
Bladstrupvej 243, 5270 Odense N

Energispecialister:
Jesper Francker Hansen – SDE, Odense
Nikolaj Skovgaard Hansen – Byens VVS, Odense
Matias Henner Hemmingsen – H. Knudsen & Søn,
Odense
Rolf Limkilde Høegsberg – Sprattenborg VVS, Vissenbjerg
Dan Jacobsen – VVS Teknik, Asperup
Tobias Daugaard Jensen – Nr. Broby VVS, Broby
Jan Kaløre Lindqvist – VVS Fyn, Morud
Thomas Lübker Madsen – Hauge Gruppen, Odense
Benjamin Sysler Nielsen – BLITEK, Odense
Nikolaj Harboe Sørensen – Kurt Hansen, Nyborg
Tobias Møller Tangaa – VVS Sydfyn, Svendborg

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

19.30

Grillen er klar med diverse grill retter
”Læskedrikke er sat på køl”
Vi holder klubmøde
Kammeratligt samvær.

21.30

Klubaftenen slutter.

Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af mad og Paintball skal du tilmelde dig senest onsdag den 24. august ved enten at
SMS til 51 53 31 55 og skriv navn og grill, eller ved at
ringe ind på 36 38 35 50
Snyd ikke dig selv for denne festlige aften i selskab
med dine lærekammerater.
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Så er det igen ved at være tid for vores årlige fiskekonkurrence.
lørdag d. 17. september 2016 kl. 08.00
Bemærk!! Vi er flyttet til et nyt sted IGEN, nemlig
Seest Mølle Fiskesø,
Vranderupvej 71, 6000 Kolding.
Kørselsvejledning kan rekvireres på Kredskontoret.
Konkurrencen starter kl. 08.00 og slutter kl. 13.00. For
de som ønsker det, vil der være mulighed for at fiske
videre til kl. 19.00.
Prisen er 50,00 kr. for medlemmer og børn og børnebørn fra 12 - 20 år. Børn op til 12 år kommer gratis
med.
Det er også muligt at invitere en ven/kollega med for
en pris af 100,- kr. Samme pris er gældende for børn
over 20 år.

Præmier
Der er præmier til de som fanger de 3 største fisk. Præmierne er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr.
Vinderen af vores vandrepokal er den af vores medlemmer, som fanger den største fisk.
Konkurrenceregler
1. Der må kun fiskes med én stang pr. deltager.
2. Alle fisk indvejes uanset størrelse.
3. For fisk med ens vægt, er det den korteste 		
som vinder.
4. Fisk som skal i betragtning til 1-2-3 præmie, 		
skal være kroget foran gællerne.
5. Badning i søen betyder bortvisning.
Tilmelding
Gerne nu så du ikke glemmer det!
Tilmelding kan ske på
3638 3550 eller på sms på 5153 3157, og vi skal have
din tilmelding senest fredag d. 9. september. Betaling
finder sted kontant ved fiskesøen.
Alle i hele kredsen er velkomne til at deltage

Med i prisen serverer vores grillmester Jim Lorentzen
grillpølser og brød ad libitum til middagen. Øl og
vand kan naturligvis købes på stedet til meget rimelige priser.

Vi håber at rigtig mange af vore medlemmer benytter sig af dette tilbud til en hyggelig lørdag.
Vel mødt –
Aktivitetsudvalget Sydjylland-Fyn
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www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Familiedag i
Løveparken
Givskud Zoo
Løveparkvej  3  Givskud  •  7323  Give  

Søndag den 28. august 2016
  
Arrangementet  er  for  alle  medlemmer  og  deres  hjemmeboende  børn  
  

Program:  
  

Kl.  10.00      
Givskud  Zoo  åbner.    
  

Kl.  13.00      
Vi  mødes  ved  grillen.  
(Ved  P3)  
    
Kl.  14.30  
Rør  og  Spørg  for        
børnene  (Zonescenen)  
  
  

Kl.  18.00  Givskud  Zoo  lukker.  

  
Blik  &  Rør  betaler  indgangen  og  er  vært  ved  pølser  fra  grillen.  Du  skal  selv  
medbringe/købe  drikkevarer  m.v.  
  
Tilmelding:  
Tilmeld  dig  pr.  mail:  sydjylland-fyn@blikroer.dk  eller  ring  til  Kredskontoret  tlf.  
36383550,  senest  torsdag  den  18.  august  2016,  med  oplysninger  om:  
  
Antal:    Voksne  (max  2),  børn  over  12  år,  børn  3-11  år,  børn  u.  3  år.  
  
Ligeledes  har  vi  brug  for  at  du  på  mailen  påfører  navn  og  adresse,  da  du  efter  
tilmeldingsdatoen  d.  18.  august,  pr.  post,  vil  få  tilsendt  billetter  til  Givskud  Zoo.  
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