FAABORG SEJLKLUB BYDER IGEN ÅR VELKOMMEN
TIL SOMMERSEJLADS D. 2.-6. JULI 2018
Vi du gå glip af 5 sjove dage på vandet? Nej vel!
Hvornår er det?:
Hver dag fra kl. 10.00 – 16.00 i uge 27
For at deltage kræver det:
 at du har sejlet min. 1 sæson
 at du er en god kammerat og vil have det sjovt!
 at du er mellem 8-13 år
Hvor mange kommer der?:
Vi har plads til 24 deltagere – og vi kører efter først til mølle princippet.
Hvad skal vi lave?:
Vi skal sejle og lave en masse sjove ting i og omkring vandet. Vi skal bl.a riste skumfiduser på
stranden, sejle til Bjørnø, bade fra bådene ved Klinten og måske på Kaptajn Klepperts Store
Skattejagt
Hvad koster det?:
Pris for alle 5 dage er kr. 650,Hvor melder jeg mig til?:
Gå ind på www.sejlsport.dk/sommer og tilmeld dig denne super aktivitet. Tilmeldingen åbner
1.april.
Hvordan betaler jeg?:
Du betaler med Dankort ved tilmeldingen
Hvad skal jeg have med?:
Madpakke hver dag, Håndklæde, sejlertøj, badetøj, idrætstøj, rent tøj, lommepenge,
sygesikrings kort.
Du må MEGET gerne medbringe din egen jolle!
Hvem kan jeg kontakte for at få mere information?:
Ungdomsleder Marianne Bløcher 40218909

PROGRAM FOR SOMMERSEJLADS 2018

OBS: Der byttes rundt på dagene så det passer bedst i forhold til vejrudsigten
Mandag – Velkomst & lege på vandet
10.00: Velkomst, Hvem er vi/I? –
gennemgang af program
10.00: Opdeling i grupper og tilrigning.
10.30: Sejlads (leg)
11.30: Frokost på land
13.00: Sejlads (stafet leg og andre lege)
15.00: Afrigning & bordtennis-turnering
16.00: Tak for i dag.

Torsdag – Fra Bjørnø til strandtur på
klinten
10.00: Velkomst og Information for dag 4
10.30: Afgang til Bjørnø – og sejlads
tilbage til klinten
12.00: Frokost på stranden v Klinten
13.00: Sejlads fra Klinten og til sejlklubben
15.30: Afrigning (leg med kajakker)
16.00: Tak for i dag

Tirsdag – Kaptajn Klepperts Store
Skattejagt
10.00: Velkomst & Information for dag 2
(man må selvfølgelig gerne møde udklædt i
sørøvertøj eller medbringende sværd eller
klo som en ægte sørøver)
10.30: Kaptajn Kleppert’s Store Skattejagt
del 1
11.30: Frokost i Bjernegyden (på land)
13.00: Kaptajn Kleppert’s Store Skattejagt
del 2
15.30: Afrigning
16.00: Tak for i dag

Fri leg på havnen fra 16-18 under forældres
eget opsyn
18.00: Grillaften med forældre & søskende
i sejlklubben.

Onsdag – Bjørnø Rundt
10.00: Velkomst & Information for dag 3
10.30: Sejlads til Bjørnø
11.30: Frokost på Bjørnø (på land)
13.00: Bjørnø Rundt
15.00: Afrigning på Bjørnø (rister
skumfiduser over bål)
15.45: Vi sejler hjem fra Bjørnø i
trænerbåde
16.00: Tak i dag

Fredag – Sejl noget nyt!
10.00: Velkomst & Information om dag 5
10.30: Sejlads i feva joller, 405 & Zoom8 –
alle skal sejle noget andet end det de
plejer!
Vi sætter kursen mod Dyreborg
Frokost i Dyreborg Havn
Sejlads hjem til Faaborg – alle skal sejle
noget andet end det de plejer!
15.30: Afrigning (leg med Kajakker & SUB)
16.00: Evaluering og afgang
Vi vil tilpasse programmet efter vejret og
efter sejlernes færdigheder. Nye sejlere kan
blive trukket rundt på turene eller være
sammen med øvede sejlere i deres båd

