Alle som har kjøpt OFAs årsfiskekort for inneværende år kan låne en av OFAs 5 båter i
sentrale, gode fiskevann. Vi håper du får en fin tur og Skitt Fiske!
Slik bestiller du båt:
1. Gå inn på www.ofa.no og klikk deg inn på 'Utlån av båt' under 'Om OFA'-menyen. Du kan låne båt
maksimalt i en 3 dagers periode og kun 1 gang pr sesong.
2. Signering av båtavtale og utkvittering av nøkkel og utstyr til båtene gjøres på OFAs anlegg i
Sørkedalsveien 617. Kjør 1 km forbi Bogstad Gård og over broen til Sørkedalselva. Du har da OFAs
anlegg på høyre hånd. Utstyr hentes i tidsrommet kl 08.00 – 17.00.
NB! Ring 40006768 før du kommer slik at vi er tilstede.
3. Sett deg godt inn i reglene for utlån nedenfor.
Ring 40006768 dersom du har spørsmål om båtene.
Dersom du ønsker å melde ifra om mangler eller skade, kontakt kontaktpersonen for det vannet båten ligger i
vist nedenfor.
Stedsbeskrivelse
Lillomarka; Aurevann
v/vika i vest

Båttype
Aluminium
Kimple 404

Kontaktperson

Mobilnr

Torjus Glestad
Marius Rogstad
Dag Øivind Ingierd
Magnus Nilsson

467 81 070
980 94 170
957 35 464
93031825

Losby; Fløyta v/Sør-Tangen, Aluminium
nedenfor hytta
Kimple 404

Ole Johan Haakensveen

959 30 470

Østmarka; Børtervann på
Tangen

Aluminium
Kimple 404

Olav Løvli

906 59 021

Nordmarka; Øyungen,
vestsiden av demningen

Aluminium
Kimple 404

Rune M. Hansen

97962990

Nordmarka; Bogstadvann,
100m nord for roklubben

Aluminium
Kimple 404

Torjus Glestad
Marius Rogstad
Dag Øivind Ingierd
Magnus Nilsson

467 81 070
980 94 170
957 35 464
93031825

Regler for bruk av båt
1. Båtnøkkelen er kun til låns og skal leveres tilbake etter bruk.
Nøkkelen skal aldri lånes ut til andre.
2. Det er 18 års aldersgrense for bestilling av båtnøkkel og bruk av båt.
3. Båter skal kun benyttes i avtalt tidsrom – husk å returnere båten i tide.
4. Dersom du ikke kan benytte båten – gi oss beskjed og lever nøkkel tilbake.
5. Redningsvest skal alltid benyttes ved bruk av båten. Den/de som låner OFAs båter er ansvarlig for
egen sikkerhet.
6. Dersom du låner vester, husk å levere de sammen med nøkkelen og åregaflene etter bruk.
7. Rydd opp etter deg – skitt og fiskeslo skylles ut av båten.
8. Lås båt og årer når du forlater båten.
9. Dersom båt eller utstyr har mangler eller er ødelagt, meld fra til kontaktperson.
10. Brudd på reglene kan føre til at du ikke kan låne båt av OFA.

