Adresse
Farum Sø Bådudlejning
Farumgårds Allé 32
3520 Farum

.Farum Sø Bådudlejning
2017

Parkering
Farum Station
Jernbanevej 1
3520 Farum

Åbningstider, priser m.m.

P-pladsen ved Fiskebækhus
Frederiksborgvej 102
3500 Værløse
Vi anbefaler, at du tager cyklen, da det er
nemmest at komme til bådudlejningen på cykel.

Furesø Kommune
Kultur og Fritid
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 4000

Udgivet: 20. april 2017

Velkommen til Farum Sø Bådudlejning
I denne brochure finder du vores åbningstider,
priser og regler for din adfærd til vand.
God fornøjelse
Åbningstider
Bådudlejningen holder åbent på de nævnte datoer
- alle dage kl. 13 til 19. Udlejningen stopper kl.
18. Hvis vejret er dårligt, fx heldagsregn eller
stærk vind, holder Bådudlejningen lukket.
Åbningsdage i 2017
Alle dage kl. 13-19
Kristi Himmelfart
Torsdag, den 25. maj
Fredag, den 26. maj
Lørdag, den 27. maj
Søndag, den 28. maj
Pinsen
Fredag, den 2. juni
Lørdag, den 3. juni
Søndag, den 4. juni
Mandag, den 5. juni
Skolernes sommerferie
Fredag, den 23. juni
Lørdag, den 24. juni
Søndag, den 25. juni
Fredag, den 30. juni
Lørdag, den 1. juli
Søndag, den 2. juli
Fredag, den 7. juli
Lørdag, den 8. juli
Søndag, den 9. juli

Fredag, den 14. juli
Lørdag, den 15. juli
Søndag, den 16. juli
Fredag, den 21. juli
Lørdag, den 22. juli
Søndag, den 23. juli
Fredag, den 28. juli
Lørdag, den 29. juli
Søndag, den 30. juli
Fredag, den 4.august
Lørdag, den 5.august
Søndag, den 6. august
Fredag, den 11. august
Lørdag, den 12. august
Søndag den, 13.august

du udover det obligatoriske lystfiskertegn købe et
fiskekort til Farum Sø. Dette sælges ved
Bådudlejningen. Det obligatoriske fisketegn kan
købes på fisketegn.dk
Antal både
Der er 10 både med plads til 3 personer og 2 både
med plads til 5 personer.

Priser for leje af både
1 time
2 timer
3 timer
4 timer
Leje af anker
Fiskekort

3-pers. både
55 kr.
100 kr.
130 kr.
160 kr.
25 kr.
25 kr.

5-pers. både
65 kr.
120 kr.
160 kr.
200 kr.

Betaling
Du kan betale med MobilePay eller kontanter.
Sedler på 500 kr. og 1.000 kr. kan ikke veksles.
Du bliver opkrævet pr. påbegyndt time.

Regler for leje af robåde
 Redningsvest er påbudt og udleveres med
instruktion i udlejningen.
 Unge under 14 år må kun sejle i følgeskab
med en voksen.
 Det er forbudt at gå i land på Klaus Nars Holm
(øen).
 Du må på en strækning på 240 meter ud for
Farumgård ikke fiske nærmere end 120 meter
fra søens bred.
 Åkander m.m. må ikke plukkes eller
beskadiges.
 Der må ikke sejles over i Furesøen.
 Der udlejes ikke både til personer, der er
påvirket at alkohol el.lign.
 Vurderer medarbejderen ved Farum Sø
Bådudlejning, at vejret er for dårligt at sejle ud
i, er det ikke muligt at leje både.

Depositum
Depositum skal afleveres i udlejningen (kørekort,
sundhedskort el. lign.).

Om Bådudlejningen
Bådudlejningen drives i et samarbejde mellem
Kultur og Fritid i Furesø Kommune, Farum
Håndbold forening samt Farum Lystfisker
forening.

Fiskemulighed
Det er muligt at fiske i Farum Sø fra
udlejningsbådene. Er du mellem 18 og 65 år, skal

Læs mere på furesoe.dk/baadudlejning

