Hyran inkluderar 1 st SUP, 1 paddel, 1 flytväst, 1 leash (elastisk rem med kardborrelåsning
för att inte tappa SUPen), 1 vattentät påse för ombyte & 1 karta, samt en kort introduktion
(lite tips & teknik) innan avfärd.
UTFLYKT PÅ ÄLVEN: Branäsänga – Likenäs. Start vid badstranden i Branäs,
Branäsänga, kl 10.00. Ankomst senast kl 13.00 till Likenäsbron (Surf Branäs ankomstplats
ligger på vänster sida om älven precis innan bågbron i Likenäs). Start eftermiddag kl 15.00
samt ankomst senast 18.00. Vid annan överenskommen starttid – ankomst senast tre timmar
senare.
1 SUP 1 person 485 kr
1 SUP vuxen + barn, 2 flytvästar 545 kr
Upphämtning med skjuts tillbaka till Branäsänga – 100 kr/per person (hämtning av högst fyra
personer/tur)
UTHYRNING PER TIMME – Branäsänga
1 SUP inkl utrustning och flytväst 220 kr/tim (endast drop in, vissa, soliga dagar

)

Betalning sker på plats, innan uthyrning– vi accepterar swish eller kortbetalning (inte
kontanter).

HYRESAVTAL SURF BRANÄS / Spishyllan AB
Dessa villkor gäller för att få hyra SUP från SURF BRANÄS:
• Du ska vara minst 18 år, vara i målsmans/vuxen persons sällskap, eller ha med målsman till
startplatsen där denne skriftligen intygar att han/hon tar ansvar för dig & utrustningen under
hyresperioden.
• Du ska vara simkunnig.
• Du ska bära flytväst.
• Du måste anmäla och ersätta Surf Branäs/Spishyllan AB (till självkostnadspris) vid
uppkomna skador på hyrd utrustning eller förlorad utrustning.
• Du är medveten om att denna aktivitet sker på egen risk. Det är ditt ansvar att ta det
försiktigt på vattnet & paddla enligt gällande sjöregler och sunt förnuft.
• Du ansvarar själv för allt du tar med dig på din utflykt…packa lätt!
• Genom att du godkänner dessa köpvillkor uppstår ett bindande avtal. Vi kan inte göra någon
återbetalning av din bokning.
• I enlighet med Personuppgiftslagen, PUL, måste du godkänna att vi registrerar dina
uppgifter. Du har rätt att få uppgifterna raderade.
• Du ska vara beredd att bistå personalen att bära SUPen från förvaringsplats till vattnet samt
från ankomstplats till förvaringsplats (ca100 meter från älven)
Om du inte kommer i tid till ankomstplatsen tillkommer en förseningsavgift.
Detta avtal gäller hyra av:_________________________
Namn:________________________________________
Adress:_______________________________________
Personnr:______________________________________
Telefon:_______________________________________

Datum, tid & Plats

Underskrift kund (Jag accepterar/godtar hyresvillkoren ovan)

___________________________________________________________________________
Datum, Plats

Underskrift uthyrare – SURF BRANÄS/ Spishyllan AB

___________________________________________________________________________

VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ INNAN & UNDER DIN UTFLYKT PÅ ÄLVEN:
Du är på besök i ett naturområde som är unikt & dyrbart, på många ställen orört & framför allt
livsviktigt för många växter & djur. Var rädd om naturen och visa hänsyn mot de djur &
andra människor du kan träffa på
Släng aldrig skräp i naturen eller vattnet. Ta med allt skräp & släng i
återvinningskärl/papperskorg senare.
Kläder efter väder! Om väderleksrapporten spår regn – ta med regnkläder. Soligt & varmt?
- Solskydd & badkläder! En vindtät jacka & varmt underställ är skönt att ha på sig när det
blåser.
Ta med handduk & ombyte & vatten! Om någon hamnar i vattnet – ta er iland för att torka/
byta om och hjälps åt att komma stadigt upp på brädan igen intill stranden. Glöm inte
flytvästen!
Visa även hänsyn och omtanke om dina medresenärer – paddeln ska användas för att paddla
med, inget annat. Stör inte andra som färdas på älven. Putta aldrig någon på/från en SUP.
Håll kursen i strömfåran eller där vattnet är lugnt – paddla inte där vattnet ”forsar”, är gropigt
eller bryts av stenar eller andra föremål under ytan. Sätt dig ner på SUPen om du ser stenar på
botten – ställ dig upp igen först när du är på lugnare/djupare vatten. Du kan lätt tappa
balansen och ramla (& eller skada SUPen) om du går på grund eller fastnar i något.
Ni hinner göra ett eller två stopp längs vägen (ca 45 min om ni håller ok fart resterande tid).
Kanske vill ni fika lite, byta om eller bada… OBS! Elda inte på stranden eller längs
strandkanten. Eldning får endast ske där det finns iordningställd grillplats och om det
inte råder eldningsförbud! Det finns en fin grillplats startplatsen - Branäsänga. Elda
varsamt & släck alltid elden ordentligt efter er.
Om ni vill gå iland – välj en plats där det är enkelt att lägga till & dra upp SUPen. Lämna
aldrig SUPen i vattnet utan lyft försiktigt upp den på land. LÄGG SUPbrädan i SKUGGAN
med FENORNA UPPÅT så de inte skadas. (Tänk på att du blir betalningsskyldig om fena,
SUP eller annan utrustning skadas under din hyrestid).
NJUT! Det allra bästa med att åka SUP är att man blir ett med livet i nuet. Allt som är viktigt
händer precis där du är & du kan varva aktivt sportande med total avslappning. Testa stå upp,
sitta ner eller bara ligga & vila en stund på brädan medan strömmen för dig söderut.
Hoppas ni får en fantastisk tur på älven! Mvh Sofia med crew. KONTAKT: 070 – 265 78 30

