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Regler for bådreservation.
Både reserveres på foreningens hjemmeside hlf.dk via menupunktet ”Online Booking Portal”.
Nye medlemmer får tildelt en adgangskode, der giver adgang til Bookingsystemet. Det er tilladt at
foretage op til 2 samtidige reservationer.
Benyttelse af bådene.
Bådene må kun benyttes efter forudgående reservation. Bådene må ikke videreudlejes. Det
reserverende medlem skal befinde sig i båden. Motoriserede både må kun føres af personer, der er
fyldt 18 år. Bådene må kun anvendes til lystfiskeri. Efter brug skal bådene efterlades rengjorte, alt
affald, fiskekroge, fiskerester o.lign. skal være fjernet. Dammene skal være tømte.
Fejl og skader.
Fejl på materiel, beskadiget eller mistet materiel, skal anmeldes til den bådtilsynsførende, der
fremgår af HLF’s hjemmeside.
Redningsvest.
Der skal være redningsveste til alle ombordværende i en HLF-båd. Ethvert juniormedlem der
opholder sig i en HLF-båd, skal være iført godkendt redningsvest.
Lystfisketegn.
Personer under 18 år, og over 65 år samt fritidsfiskere der i forvejen har gyldigt fritidsfisketegn,
skal ikke have lystfisketegn. Alle andre skal kunne fremvise/dokumentere gyldigt fisketegn
overfor fiskerikontrollen.
Opførsel.
Det er en selvfølge, at HLF’s medlemmer overholder:
Gældende love samt søfartsregler.
Fredningstider og mindstemål.
Fredningszoner (ved å-udløb) m.v.
HLF’s Love & Vedtægter.
Foreningsnøgle.
Alle medlemmer har modtaget en nøgle til HLF’s faciliteter. Nøglen er foreningens ejendom og
strengt personlig og skal tilbageleveres ved udmeldelse af Hillerød Lystfiskerforening. Nøglen må
ikke overdrages eller udlånes til tredjemand.
Forsikring.
HLF har ikke tegnet forsikringer, der dækker medlemmerne under fiskeri. Enhver skade på
personer og materiel, hører under privattegnede forsikringer. Ved grov uagtsomhed med skade på
materiellet til følge, kan HLF forlange økonomisk kompensation af skadevolderen.
Sæson.
Som hovedregel er bådene til rådighed i perioden 1. maj til 1. november. Hvis perioden forlænges,
med eventuelle vinter både, vil det fremgå af hjemmesiden.

Bådene.
Alle bådene kan reserveres hele dagen alle ugens dage. Vort bookingsystem tillader time booking.
Det henstilles til medlemmerne, kun at reservere bådene i det nødvendige tidsrum.
Mobiltelefon.
Der skal altid medbringes fuldt opladet og tændt mobiltelefon ved benyttelse af vore både.
Medlemmer, der er registreret i Bookingsystemet, skal have opgivet gyldigt telefonnummer.
Overtrædelse af Generalvedtægterne.
Overtrædelse af Generalvedtægterne, kan medføre advarsel og i gentagelsestilfælde eksklusion af
Hillerød Lystfiskerforening.

