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Namnteckning:.....

cch riv av" Summa båthyra:
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Tyresö
Fis kevärdsförening
Vem får hyra?
'lS år fyllda och nnot uppvisande

Pris håt med matcn {båt 3t & 3ä}:

*'ftfincllmmsk*rt skal! uppvisas a*h nnedleffisnr ar:tecknäs pä derrna
avi *eh *uansteencJ* re'Jovisningsdell

Var flnns håten?
fughnen. $e s*parat kartblac{.

Ansvar:
Den $srn hyr båt an$varar fdr:

. all såkerhet i samband med båtens användning. Undvik att stå i båten och anvånd alltid flytvåst.
o att motor ej används på båten. Undantag gåller för båtarna i saltsjön där elmotor får anvåndas under förutsåttning att den går aft applicera

utan åverkan på båten.
o att åror och öskar finns kvar och är i användbart skick.
r att båt och tillbehör återställes och låses vid bryggalursprunglig plats med rått lås.
. att nycklar återlämnas inom avtalad hyresperiod. Den som hyr skall ta reda på uthyrningsstållets öppettider.
r att skador eller andra brister anmåls tiu uthyrningsstållet eller direkt till kontaktman enligt nedan. Underlåtelse av anmälan kan komma aft

medföra ersåttningsskyldighet.
r skador skall ersättas av den som åstadkommit skadan. {Efterkontroll kan komma ati ske}.

Uthyraren friskriver sig från allt ansvar för eventuella olyckor till följd av yttre eller andra omständligheter.

Kontaktmän gällande båtarna:
Båttillsyn: Björn Zetterqvist Tfn. 070-325 Sg 05 eNler Bör"ie Andersson 070-7$ä 3? 77 Ansvarig : Sjörn äetterqvist

Fiskekort:
Under hyresperioden ingår fiskekort som gåller för fiske iån båten för max 3 personer. Fiskekortet ger rått till handredskapfiske enligt beståmmelser på

omstående sida. För varje tillkommande person över 16 år (utöver 3st) erfordras sepårat fiskekort"

OBS! fargerna på baksidan är inte vattensäkra, Det åtigger dårför den fiskande att förvara avtalet på ett sådant sätt att hanlhon kan fö|ja gällande
regler. Vattenskadade beståmmelser eller karta utgör ingen fönnildrande omständighet vid eventuell överträdelse mot reglerna.

Tyresö Fis kevårdsfören i n g
c/o lnger Johnsson
Målarprinsens väg 13
135 63 TYRESO

Hyresavtal båt m motor. Behålls av kund.
Medlemsnummer

Avtal nri 61283
Datum

äv Siltlg legitimatinn"

{TFvf= Tyresö Fiskevårdsfcrening} "

Telefon

070-735 31 76

Fyll i nedanstående ruta med namn, adress & postadress.

Medlerm f fFrrf *) Frfs åHssr Strn$ra
snK 350" { frvsn {*CI"#A-24 SS}} srK 5s0"-
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Åtrtmänt
rSomkomplementtillsvenskfskelagfskeförordaingochavHavs-thvatteamyndigh*mut*irdadesresk'iftergållgdennabilagafirfskeiforningeosvaltq.Karo
r Obwryera att tiskeredskapl-metoder sm ej behadla3 i denna bilaga är titrbjude.

Medde|astyreisenom:.o|ägenhÖterifskevattnet|exfsk-ochkåft*'d.förekomståvsjukdomarpå'iskomårldfisk'ångås
ingripande.
Urpplysningarifiskeliågorlämdasav:Nils-OlofÅhierr,tl'tr076-3661385.|tsnätivi K.C.Junetofi,tfiL7t23A73.
Webbådre$: sw.tyr6ofi skase

Ri*fficfiefer Förbrudef Srdn rm crs S ss f$mrs? sts sr
$om innehåväre av foreningens hyresavtat for båt har du
rått att under hyresperioclen fiska enligt vidsiående karta.
o l.iskekcrrter år giltigf frir max 3 f,iskande i båten.
* Fiske får enllnrt ske fiån btit enliip netJanrvidståencle

r*gler.

" $arn fishnr ti'itt metl handretlska;: till tl,;h lrted det
kalenderår de lvllti & år. lkrck ei chagrodd eller trclling.

Fiske åir ännans råkning, eller krxxme$icll vericsnmhet.
Fiske med *t.åndkrok. sax elier annan ttirspänd mekanisk
krok.
Fiske med sk*tJ* eller kasrllirt.
Fisk* med s.k. R,yckare. {'tr' ex ilr*g rn*d f'*st {i*gir"iien}
krak),
Att salia ffinqad fisk.

f;iskek*rtet skall ailti<t meelfirras vid fiske cch ku*na uppvisas på anmcelan

kån f:i gket il I spr sman, Poli sen, Kustbevakning.en e! l er T'ul len.

F isk.ekzutn o*lr eiess$ tr*stiimmels*r skall nr*dtiiras vid liske

Råtfiuhrter enliut å*rilåt ti$keki-.rt Sr ei adderas till detta k*rt.

Aanfiske Insiö Flavet
Agnfiske med håv, lnörtstuga eller agnnåt. Agnnåt får ha maximal långd om 5 m. Agdiske fär ske övemllt på fdreningens tten dät någon Ja Jn

Handredskap, Dragrodd & Troilllng
l"l*n*iredskap" max" 3 st. {Sst sp*n f,åir *rrviinclas viti buttenmste i halet}. Ja

I)ragrodd, max- antal redskap per båt, enligtr karta ($riin eller vindor). Redskap frr kopplas till ett bete. Utt€rbrädå, $paravaner och s.k. .f

Trolling, max. antal redskap per båt, enligr karta (spön eller vindor). Redskap får kop. plas lill ett b€te. Djuplod tillåtet. Utterbfåda-

fioaral.mer och s-k. planerboards ittrbiudna.

i\,iej
"l

llllinintlnTått
Fångad fisk som i längd underskrider nedan angivna mått som skall återutsåttas. Gådda skall återutsåttas om den under- eller överskrider angivna mått. . Detta råknat från
nosspetsen till stjär$enans yttersta spets. För gädda gäller också en fångstbegrån$ning till 3 st per dag att ta med hem.

Lax 60cm lnsjööring 35cm Sik 33cm A Fiskeförbud!
Havsöring 50 cm Gädda 40-75 crn, måx 3st per dag Gös 40 cm

Fångad tisk som ei håller $reskriwt mått skall omedelbårt och ovillkorligen utslåppas på f;ingstplats€n.

Fisketillsvn
Förkon!rol1avaitfskereglerfi|jsfårFisketil|synsman,Po|iserr'Kustbeval.niogenochTullerrundersökafsfskgre&k
beslagta. fisk, redskap och aman egendom inftir utredning av olagligdolovligt fiske,
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Grånöfiården

ffi Fiskeförbud

{{ { # [-,ä.-t:'H1u,,r,
Dyviksmaren
Fiskeförbud
1l4to m 1516

# Risvase
Dragrodd
2 st spön

ffiewxs-"^ Dragrodd 3 st spön.
Wffi Långrev & Anget.

Dragrodd & Trolling

In 4 st spön.
Långrev & Angel.

Framställd av fyresö Frskevårdsförening med

publiceringsrätt enligt avtal daterät 2304-12-34
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