
 

 

 

 
 

 
Vi behöver dig som samarbetspartner! 
För att driva ett arrangemang som detta så behövs alltid 
hjälpsamma samarbetspartners. Vi önskar inga pengar men gärna 
varupriser oavsett storlek. 

Ingen gåva är för liten… 
Vi tar gärna emot varupriser s.k. Give aways eller hyllvärmare från 
ditt företag. 

Vår motprestation: 
Att ge är att få. Du får din logotyp med ditt företag på vår webbsida 
som alltid blir kvar så länge tävlingen finns. Ditt företag får även 
sätta upp banderoller, skyltar eller dekaler nere vid sekretariatet 
under tävlingen. På vår speciella tavla på prispodiet återfinns 
dessutom ditt företag väl synligt inför prisceremonin. 

Kontakta oss: 
Tävlingsledare: Swen Johansson på: 0733-900 500 
 0768-900 950     Varuhallen Bengt Larsson: 0431-14332 

Huvudsponsor: Varuhallen Ängelholm 

Lergöken Cup 25-årsjubilerar! 
Låt dig inspireras av spänning, fest och avkoppling på Lergöken Cup 
Lergöken Cup startades 1989 med ett enkelt budskap: 

Alla ska kunna vara med och fiska! 
Det ska vara billigt och okomplicerat att delta i Lergöken Cup. 
Ett genuint intresse av att få umgås i goda vänners lag med 
likasinnade, med familjen tillsammans oavsett ålder, kön o.s.v. - Ja alla 
ska känna sig välkomna hit! 

Umgås i goda vänners lag i en sommarfest… 

Att få sitta i goda vänners lag när sommaren och Ängelholm är som 
allra vackrast, längs Rönneå för att njuta av sommarens fröjder… 

Som lämnar kvar fina minnen för livet… 

Att sedan gå hem i den ljuva sommarnatten med fina minnen från en 
fantastisk dag tillsammans… 

Låt dig inspireras och häng med! 
Lördag 13 juli 2013 så går den 25:e tävlingen av stapeln i Rönneå. 
Kunnig personal vägleder dig så att du och ditt lag finner er plats. 
Speciella familjesträckor finns där åslänterna är barnvänliga. 
Har du rörelsehinder så finns speciella platser avsatta för dig! 

 
Kaj & Stefans Jubileumspris – Lergöken Cup 25 År: 
Till 25-årsjubiléet så instiftas ett jubileumspris  bestående av 2 
Ambassadeur rullar från ABU Garcia tillsammans med två handblåsta 
vinglas från Orrefors. Elegant packade som Ambassadeur Vintage! 
För att vinna detta exklusiva pris så krävs tre inteckningar i det 
ständiga vandringspriset av samma lagmedlemmar. Inteckningarna 
behöver inte vara i följd. Var med och tävla om detta exklusiva pris! 

Spara 50 kronor på startavgiften! – Genom förköp! 
Genom att göra ditt förköp här idag så får du din startavgift till 
mässpriset 250:- mot ordinarie 300:- i sekretariatet på tävlingsdagen. 
Kvittensen är en värdehandling som löses in i sekretariatet 2013-07-13 
då du erhåller en fiskeplats för dig och ditt lag. Förkommen kvittens 
ersättes ej så var rädd om denna då den gäller som betalning! 

Viktig information: 
Tävlingsdag: Lördag 13 juli 2013. 
Tävling mellan klockan 14.00 – 19.00 
Sekretariatet är öppet från klockan 11.00  Nedanför ICA 
Supermarket, Tåstrupsgatan. 
Invägningen stänger klockan 20.00 
Prisutdelning från cirka 20.40. 

Internet:       
 http://www.folkfiske.se/ 
 http://www.engelholm.se/Uppleva-gora/Evenemang/lergokencup/ 

 
e-post:  folkfiske@hotmail.com 
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