Kolding Sportsfiskerforening
Regler i forsøgsperioden, for brug af flydering på Stallerup sø.
Forsøgsperiode 01 11 2012 – 01 11 2013




















Der må max forefindes 3 flyderinge på søen af gangen
Flyderinge skal søsættes / optages enten ved kanalens indløb eller udløb i Stallerup Sø
Parkering ved søsætningsplads ved udløb skal foregå op mod hegnet. Der må ikke parkeres
i vejsiden.
Der må ikke sejles i kanalen
Der skal holdes en afstand på 25 meter til sivkant, hold større afstand hvor der er
ejendomme der går ned til søen
Brugen af pontonbåd er ikke tilladt.
Brugere flydering skal vige for fiskere ved samme bred.
Der må på ingen måde bruges motor til fremdrift på søen
Af hensyn til ynglefugle må der i perioden 1. marts til 15. juli ikke sejles på søen
Der må kun benyttes 2 stænger pr. mand under fiskeriet
Der må i forsøgsperioden kun hjemtages 1 sandarter pr. mand pr. år.
Fiskeri fra flydering er kun tilladt for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening. Booking
af båden foregår på foreningens hjemmeside, sejltilladelse kan bookes for en dag af
gangen. Sejltilladelse skal medbringes under fiskeri og forevises på anfordring.
Sejlads i forbindelse med fiskeri må kun foregå fra solopgang til solnedgang

Sejlads med flydering er helt på eget ansvar, Kolding Sportsfiskerforening kan på ingen
måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejllads og fiskeri på søen.
Det er brugerens egen pligt og ansvar at medbringe redningsvest. Kolding
Sportsfiskerforening henstiller til, at al færdsel på søen kun sker iført redningsvest.
Børn under 14 år må ikke færdes på søen uden opsyn af en voksen.
Denne forsøgsordnings, samt regler vil blive evalueret af Kolding Kommune og Kolding
Sportsfiskerforening mht. hensigtsmæssigheden af ovennævnte regler og en tilpasning vil
kunne finde sted. Evalueringen foretages efter sæsonen 2012.
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