HSSS Seglarläger för ungdomar 10-14 år 25-28 juni 2019
Lägret är för nybörjare och kommer att hållas i 4 dagar med övernattning på HSSS
egen klubb-ö, Stavsön, vanligtvis kallad Käringön.
Max antal deltagare är 16 stycken.
Kostnad: 1800: - för medlemmar och 1950: - för icke medlemmar. I avgiften ingår
frukost, lunch, mellanmål, kvällsmat och kvällsfika.
Båtar: Under lägret använder vi optimistjollar och 2-kronor.
På lägret får du lära dig segling från grunden, knopar och allmänt sjövett.
För att vara med på lägret krävs att du kan simma minst 200 meter.
Ungdomarna kommer att skjutsas till Käringön med båt från HSSS kansli på Sjögatan
vid småbåtshamnen.
Inkvartering: Vi sover i 2 stycken 8-manna tält med plats för en ledare i
mittsektionen. För den eller de som inte vill sova i tält har vi 2 övernattningsstugor
med totalt 6 sängplatser. Tältets mått är 7 x 3 meter. Tälten har 2 ”sovrum” med 2
platser i varje, samt ett ”sovrum” med 4 platser samt mittdelen för en övernattande
ledare. Tälten har god ventilation.
Betalning: I samband med att du får en bekräftelse på att du kommit med på lägret
bifogas en faktura. Fakturan ska vara betald senast den 21 juni 2019.
Mer information kan du få om du ringer Mats Nilsson på 070-598 51 29, samt i den
bekräftelse du får på att du fått en plats på lägret.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 7 juni 2019. OBS! begränsat antal platser,
först till kvarn!
För att anmäla dig laddar du ner anmälningsblanketten på din dator, fyller i alla
uppgifter och skickar den som en bilaga med e-post till info@hsss.se.

HSSS önskar dig varmt välkommen till sommarens seglarläger!

Preliminärt lägerschema:
Tisdag 25 juni:

08.00 Samling på HSSS kansli på Sjögatan vid småbåtshamnen
08.30 Avgång mot Käringön
10.00 Ankomst Käringön
10.30 Inkvartering
11.00 Presentation och genomgång av schema, båtar och regler
12.00 Lunch
12.45 Teori om båtarna och de första grunderna i hur man seglar
14.00 Segling, teori och knopar
15.30 Mellanmål
16.00 Segling, teori, knopar och båtvård
18.00 Kvällsmat
19.00 Lekar mm
22.00 Läggdags

Onsdag 26 juni: 08.00 Frukost
09.00 Segling, teori, knopar mm
12.00 Lunch
13.00 Segling, teori, knopar mm
15.00 Mellanmål
15.30 Segling, teori, knopar, båtvård
18.00 Kvällsmat
19.00 Tävling på land, lekar mm
22.00 Läggdags

Torsdag 27 juni: 08.00 Frukost
09.00 Segling, teori, knopar mm
12.00 Lunch
13.00 Segling, teori, knopar mm
15.00 Mellanmål

15.30 Segling, teori, knopar, båtvård
18.00 Kvällsmat
19.00 Tävling på land, lekar mm
22.00 Läggdags

Fredag 28 juni:

08.00 Frukost
09.00 Segling, teori mm
12.00 Lunch
13.00 Segling
14.30 Mellanmål
15.00 Avslutning, packa och städa
16.30 Deltagarna skjutsas med båt till HSSS
kansli på Sjögatan vid småbåtshamnen
18.00 Samling på kansliet med föräldrar och barn för en kort
genomgång av vad vi gjort på lägret och om vilka möjligheter som
finns för fortsatt segling i klubben.

Bad och egen tid varje dag när det passar. Bad är endast tillåtet under uppsikt av
ledare.
Mellan kvällsmat och läggdags finns naturligtvis möjlighet till nattmacka eller annan
lättare förtäring för den som önskar.

