
Laugene inviterer igen i år til fælles 
bindedag lørdag den 20/6. 

Sidste år mødtes vi i den østlige del af 
landet og i år trækker vi så langt vestpå, 
som vi næsten kan komme. Leverandør 
til tækkefaget, Iver Iversen, har været 
så gæstfri at invitere os ud i klitterne på 
hans smukke klitgård. Her skal vi blandt 
andet høre en lokalhistorisk ekspert 
fortælle om den udfordrende hverdag, 
tæt ved havet. Om klitgårdenes 
særpræg og lidt om selve gården vi 
mødes på. 

Der vil være udstillere med 
relevans for faget, kolde øl og vand, 
Danmarksmesterskaberne i rørkast, 
finpudsning af evnen til at køre 
minilæsser og meget andet.

Tag familien og et telt med og nyd den 
friske luft ved Vesterhavet i selskab med 
gode kolleger.

Af hensyn til indkøb/bestilling af mad 
og drikke, beder vi alle om at tilmelde 
sig til:

Per Ringgaard  
26289128  •  per@gmail.com eller 
Karsten V. Hansen  
40 45 22 35 • kvhtek@mail.tele.dk

       Invitation til 

   BINDEDAG
20. juni 2015 kl. 9 -17  
Husby Klitvej 17, 6990 Ulfborg

      Dagens program 
                     (med ret til justeringer…) 

9 -10  
  
Vi ankommer fra nær og fjern og drikker   
morgenkaffe og spiser rundstykker.

10 – 13

Velkomst
Udstillerne åbner
Foredrag med blandt andre:
•  Knud Tarpgaard, lokalhistorisk ekspert
•  Iver Iversen
•  Petter Astrup (konsulent)
• Jørgen Kaarup, Straatagets Kontor
13 – 14

Frokost, (grillbuffet) (betales af laugene)

14 – 15

Danmarksmesterskaberne i Rørkast 
Vi genoptager denne ærefulde dyst og har  
i den anledning fået kalibreret udstyret efter  
de nye internationale mål.

15 – 17

•  Almindelig socialisering
•  Demonstration af lodret tækketeknik
•  Opgradering af kundskaber med minilæsser
•  Oprettelse af indkøbsaftaler med udstillere
17

Afslutning

Der vil være mulighed for at overnatte i telt eller 
campingvogn på pladsen eller på den nærliggende 
Vedersø Klit Campingplads.

Mon ikke også der kan findes lidt grillkul til lidt 
fælles hygge om aftenen.


