Seglarskolan 2017
Ljungskile Segelsällskap anordnar seglarskola varje sommar. Våra instruktörer är utbildade av
Svenska Seglarförbundet och vi är en godkänd SSF:s Seglarskola.
Årets seglarskola är planerad till v. 25, 26, 27 och 32.
Vecka 25 (grön/blå) är för både nybörjare och fortsättare, då vi delar in oss i smågrupper efter
förutsättning. Under denna vecka kommer det att finnas möjlighet till lite mer avancerad
kappsegling, segling av nya båtklasser men också grundläggande segling för den gruppen som
behöver det.
Vecka 26 (grön/blå) är för både nybörjare och fortsättare, då vi delar in oss i smågrupper efter
förutsättning. Under denna vecka kommer det att finnas möjlighet till lite mer avancerad
kappsegling, segling av nya båtklasser men också grundläggande segling för den gruppen som
behöver det.
Vecka 27 (grön/blå) är för både nybörjare och fortsättare, då vi delar in oss i smågrupper efter
förutsättning. Under denna vecka kommer det att finnas möjlighet till lite mer avancerad
kappsegling, segling av nya båtklasser men också grundläggande segling för den gruppen som
behöver det.
För att delta ska du vara född -09 eller tidigare och kunna simma minst 200 m.
Vecka 32 är en speciell vecka för dig som är lite äldre. Du ska vara minst 13 år och vi kommer
både ha ren nybörjarsegling och segling för dig som redan kan en del och vill bli en bättre
seglare, testa på kappsegling och segla på längre utflykter.
Beroende på deltagare kommer nivån på seglingen anpassas så den passar deltagarna.
Nytt för 2017 är att vi har kappseglingsinriktning inför klassmästerskapet i RS Tera 12/8.
Passa på att ta med dig en kompis och lär dig segla!
Klubbens båtar
Vi seglar med tre olika båtar. Klubben har 15 jollar som kallas Tera. Det är en enmansjolle
som är snabb och säker och har segel som är lätta att anpassa efter vikten på rorsman. Vi har
också 4 Fevor som är en tvåmansjolle och 4 Tvåkronor som är en flermansjolle. I seglarskolan
växlar vi så att man får segla olika båttyper.
Välkommen till Ljungskile och Seglarskolan i sommar!

Kursprogram 2017
Medlemskap i LjSS ingår i kursavgiften, om du redan är medlem drar vi av på kursavgiften
(100 kr).
Båthyra ingår numera i priset. Syskonrabatt utgår med 400 kr där ett eller flera syskon deltar i
samma lägervecka. Deltar du på två läger samma sommar är läger nummer 2 rabatterat med
400 kr.
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Typ av kurs

Datum

Tider

Pris

Information

v25 Nybörjar- & Fortsättningskurs - Grön & Blå

1922/6

8:30-17

2100 kr

Heldag med lunch

v26 Nybörjar- & Fortsättningskurs - Grön & Blå

26/630/6

9-16

2100 kr

Heldag med lunch

v27 Nybörjar- & Fortsättningskurs - Grön & Blå

3/7-7/7

9-16

2100 kr

Heldag med lunch

7/811/8

9-16

2100 kr

Heldag med lunch

v31 Nybörjar- & Fortsättningskurs 13 + med
kappseglingsinriktning - Grön & Blå

Anmälan
Anmäl dig genom att maila till seglarskola@ljss.se. Anmälningsavgift 400 kr Kontakta
Peter Aronsson 070-673 04 04 om du har frågor.

LjSS övrig barn- och ungdomsverksamhet
Vi har även en piratseglarskola för de allra minsta. Där vi lär oss om djur och natur vid och i
havet, går på skattjakt, jagar pirater och skickar flaskpost.
Mer information om piratseglarskolan hittar ni här http://ljss.se/segla/piratskolan

