
 

 

FAABORG SEJLKLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERSEJLADS 

FOR UNGE MELLEM 13 OG 17ÅR D. 3.JULI TIL 6.JULI 2016 
  

  

Hvornår er det?:               

Mandag til torsdag fra kl. 10.00 – 16.00* i uge 27 

                                                                 

For at deltage kræver det:  

 at du har sejlet min. 1/2 sæson 
 at du er en god kammerat og vil have det sjovt! 

 at du er mellem 13 og 17 år  
   

Hvor mange kommer der?:  

Vi har plads til 16 deltagere – og vi kører efter først til mølle princippet.  

Ved færre end 7 deltagere aflyses lejren.  

  

Hvad skal vi lave?:  

Vi skal surfe og sejle Zoom8, 405, Snipe, Feva og øve os på kølbådssejlads i L23’ere. Vi skal 

blive så gode til at sejle kølbådene, at vi tager på overnatningstur til en af øerne i det 

Sydfynske Øhav.  

  

Hvad koster det?:   

Pris for alle 4 dage er kr. 750,- incl aftensmad & morgenmad på overnatningsturen. 

  

Hvor melder jeg mig til?:  

Gå ind på www.sejlsport.dk/ungdom inden d. 15. juni og tilmeld dig denne super aktivitet. 

Tilmeldingen åbner d. 10. maj. 

 

Hvordan betaler jeg?:  

Du betaler med Dankort ved tilmeldingen 

  

Hvad skal jeg have med?:  

Madpakke hver dag, Håndklæder, sejlertøj, badetøj, rent tøj, lommepenge, sygesikrings kort. 

Det er muligt at slå telt op ved sejlklubben og overnatte, men der er kun instruktør frem til kl. 

16 – derefter skal man kunne klare sig selv.  

Hvis du allerede ejer en af de nævnte jolletyper (Zoom8, Surfbræt, 405, snipe, FEVA, Hobie), 

så må du meget gerne tage den med! 

 

Hvem kan jeg kontakte for at få mere information?:  

Ungdomstræner Marianne Bløcher, 40218909 

Ungdomstræner Camilla Eden, 24602193 

 

http://www.sejlsport.dk/ungdom


 

 

 

PROGRAM FOR SOMMERSEJLADS 2017 

 

 

Mandag – Velkomst 

10.00: Velkomst & dagens aftaler 

10.00: Teambuilding Øvelse 

10.30: Sejlads (surf, feva & 405) 

11.30: Frokost  

13.00: Sejlads (surf, feva & 405) 

16.00: Tak for i dag. 

 

 

Tirsdag – Havne-manøvre i kølbåd & evt test af HOBIE16 

10.00: Velkomst & aftaler for dag 3  

10.30: Sejlads 

11.30: Frokost evt. på vandet 

13.00: Sejlads 

15.30: Afrigning 

16.00: Tak for i dag 

 

Onsdag – Kølbådstur til Ærø, Dyreborg el. lign med overnatning 

10.00: Velkomst og Information for dag 3 

Husk toiletsager, sovepose, liggeunderlag og evt. telt 

10.30: Afgang til destination 

Aftensmad 

Hygge & Overnatning 

 

Torsdag – Kølbådstur hjemsejlads..  

Sejlads hjem til Faaborg  

15.30: Afrigning & Oprydning  

16.00: Tak for i dag 

 

Leg på havnen fra 16-18 under forældrenes eget opsyn 

 

18.00: Grillaften med forældre & søskende i sejlklubben (medbring selv egen mad).  

 

 

 

Vi vil tilpasse programmet efter vejret, vindretningen & efter sejlernes færdigheder.  

 

Minimumalder: 13 år

 


