SKYGGEHALE LYSTFISKERSØ
Priser pr. 1marts 2017

SPECIEL
ARRANGEMENTER

med masser af ørreder
Firmature - kundearrangementer - foreninger.
Søen lukkes for andet fiskeri, så derfor får I frie muligheder. I bestemmer tidspunktet for
udsætning af fiskene, I sender en repræsentant til udsætning/udvejning.
Antal stænger og personer bestemmer I selv, søen er jeres. Dog skal søens regler imod
forfodring og fangstmetoder overholdes. Brug af sø 3 (børnesø) aftales individuelt i forbindelse
med leje af en af søerne. Området er på i alt 43000 m2.
FISKETID: halvdags max. 05.00 - 13.30 eller 14.30 - 23.00
Sø 1. ca. 5600m2
Sø 2. ca. 9000m2
Pris ekskl. moms 200 kg ørreder
6700 kr. ____
Pris ekskl. moms
ekstra
pr. 100 kg ørreder
3100 kr. ____
ekstra
pr.
Hele dagen

max. fisketid
05.00 - 23.00
300 kg ørreder
9800 kr. ____

Hele dagen

300 kg ørreder
100 kg ørreder

9800 kr. ____
3100 kr. ____

max. fisketid
05.00 - 23.00
500 kg ørreder
16000 kr.

____

Den almindelige udsætning 80% op til ca. 1 til 2 kg. og 20 % store op til ca. 5 kg.
For sådanne arrangementer er det efter aftale tilladt at feste videre, området skal dog være i orden kl. 0430
Faciliteter ved søerne: Pølsevogn, opholdsrum med varme, borde + stole til 20 pers. , køl/frys, kogeplade,
2 toiletter, 4 grill, 4 rygeovn, 2 bålpladser, 8 læskure, 2 rensepladser, stor græsplæne langs Karup å..
Sø 1 er handicapvenlig bl.a. fliser ved den ene ende. Her kan der lejes fortelt til pølsevogn til ca. 30 pers. Pris
300 kr.
Ved sø 2 er der hyggeplads, med stor grill i midten og borde/bænke rundt om til ca. 120 personer, ( telt til
overdækning kan lejes.) Pris 1200 kr.
Husk: alle priser er ekskl. Moms.

Kun fantasien sætter grænser for aktiviteterne ! ! !

Skyggehale Lystfiskersø Karupvej 31a.
w.w.w.Skyggehale.dk

privat: Jens Jørgen Jensen Skyggevej 32 7441 Bording
Jyske Bank: 7184

100374-3

Vi står gerne til rådighed med yderlige oplysninger 86861947 – 40191947

Vi bekræfter hermed at De har truffet aftale om besøg v/

Lystfiskersøen i Skyggehale
Halvdelen af lejen betales senest 14 dage efter aftalens indgåelse, resterende ved start.

_____dag d.__________

Sø
Telt

max. tid

kl. ______ til _____

___________
___________

_____
_____

_____
Kølevogn _____
_____
_______________________________________________
_______________________________________________
Moms
_____
Leje i alt
_____
Leje af telt til overdækning af grillplads sø 2 eller af fortelt til opholdsrum sø 1, bestilles senest 14 dage før.

Ved leje af telt er man ansvarlig for at teltet afleveres i samme stand.

Firma : ___________________________________________

tlf.______________

____________________________________________________________

Ansvarlig leder : _________________________________
Underskrift:

tlf.______________

____________________

Sendes til:

Skyggehale Lystfiskersø, Karupvej 31a.
w.w.w.Skyggehale.dk
privat: Jens Jørgen Jensen Skyggevej 32 7441 Bording.

Jyske Bank: 7184

_______________________

100 374 3

Kopi tilsendes, sammen med opkrævning af depositum, på ½ delen af lejen.
Vi står gerne til rådighed med yderlige oplysninger 86861947 – 40191947
PS. Vi kan max have 1 heldags arrangementer eller 2 halvdags pr. dag ! ! !

