Varmt välkommen
till

Seglarskolan 2020

SS Delfinen bedriver sedan många år tillbaka en
uppskattad seglarskola under sommaren

Vår seglarskola är certifierad av Svenska Seglarförbundet
Det innebär:
• Att våra instruktörer är utbildade genom svenska
seglarförbundet och möter deras kravprofil
• Vi följer svenska seglarförbundets kursplan för
seglarskolor

Våra kurser
Upplägget är 2-veckors-kurser måndag-fredag, 3 timmar per dag,
totalt 30 tim. Första veckan går du på förmiddagen (kl. 09-12) och
andra veckan på eftermiddagen (kl. 13-16)
Kravet för att kunna gå våra kurser är att du är simkunnig, alltså att
du kan simma minst 200 meter.
Veckor att välja mellan:
V. 27-28 (Start 29 juni, slut 10 juli)
V. 28-29 (Start 6 juli, slut 17 juli)
V. 29-30 (Start 13 juli, slut 24 juli)
V. 30-31 (Start 20 juli, slut 31 juli)*
V. 31-32 (Start 27 juli, slut 7 aug)
*Nytt för i år är att vi erbjuder en kurs riktad till vuxna i C55. Tanken
bakom det är att det blir bättre för deltagarna om barn/ungdomar
och vuxna går kursen var för sig. Denna kurs kommer att äga rum
V. 30-31 (start 20 juli, slut 31 juli). Som vuxen får du såklart även gå
seglarskola under de andra veckorna, men vi ser helst att du anmäler
dig till just denna kurs.

Optimistjolle
”Den perfekta båten att för både
nya och erfarna seglare”
•
•
•
•

Du kommer bland annat lära dig:
Sjövett
Att rigga en båt
Segla i olika vindar och riktningar
Hur man har superkul på havet!
Mer om kursen
Optimistjollen
Längd: 2.285-2.315 m
Bredd: 1.11-1.145 m
Segelyta: 3.5 m2
Mer om Optimistjollen
Rek ålder: 7 –14 år
Max antal per kurs: 16 st.

Tvåmansjolle
Ett roligt nästa steg
inom seglingen
Du kommer bland annat lära dig:
• Sjövett och regler
• Att rigga en båt
• Segla i olika vindar och riktningar
• Trapets
• Hur man har superkul på havet!
OBS! Detta är en fortsättningskurs
Mer om kursen

Våra båtar
Vi kommer att genomföra
tvåmansjollekursen med två olika
båttyper: RS Feva, Flipperbåt och RS Quest
Mer om Flipper
Mer om RS Feva
Mer om RS Quest
Rek ålder: 12 år och uppåt
Max antal per kurs: 8 st

C55 - liten kölbåt
En liten men trygg kölbåt att
utvecklas i, både som nybörjare
och erfaren, såväl vuxen som ungdom

•
•
•
•
•
•

Du kommer bland annat lära dig:
Sjövett och regler
Att rigga en båt
Segla i olika vindar och riktningar
Spinnaker
Längre seglingsturer
Hur man har superkul på havet!
Mer om kursen
Båten
Längd: 5.51 m
Bredd: 2.05 m
Vikt: ca 450 kg
Storsegel: 10.8 m2
Fock: 3.5 m2
Spinnaker: 21 m2
Mer om C55
Rek ålder: 12 år och uppåt
Max antal per kurs: 8 st

Anmälan och betalning
Vi hoppas det ska finnas plats till alla som vill segla, men vissa veckor är mer
populära än andra, så boka i god tid för att säkra din plats.
Så här gör du för att säkra din plats
1. Anmäl dig via länken nedan.
2. Bli medlem i SS Delfinen (om inte du/ditt barn redan är medlem)
3. Betala bokningsavgift på 500kr och ev. medlemsavgift till
Plusgiro 795 67 – 4
På inbetalningen anges namn, startvecka och kurstyp.
När du har anmält dig via länken och betalat in en bokningsavgift på 500 kr samt
eventuell medlemsavgift är platsen din.
OBS! Resterande kursavgift ska betalas senast 3 veckor före kursstart.

Medlemsavgifter

250 kr/år junior
400 kr/år seniorer
600 kr/år familj (oavsett antal familjemedlemmar).
Bli medlem

Priser: (Kursavgiften inkluderar båthyra)
Optimistkurs:
2-mansjollekurs:
C55-kurs:

2 000 kr
2 300 kr
2 500 kr

Anmäl dig här!
Har du frågor kring din anmälan, betalning eller något annat?
Hör av dig till seglarskolan@ssdelfinen.se

Avbeställning
Om kursen avbeställs tidigare än 3 veckor före kursstart återbetalas kursavgiften utom en bokningsavgift
på 500 kr. Sker avbokningen senare än 3 veckor före kursstarten återbetalas ingen kursavgift.
För få kursdeltagare
Vid för få antal deltagare på en kurs finns det tre alternativ: 1. Hela kursavgiften återbetalas och kursen
ställs in. 2. De som har anmält sig till en kursvecka som blir inställd får byta kursvecka. 3. I dialog med
deltagarna/vårdnadshavarna kan kursavgiften höjas för att täcka kostnaderna.
Medlemsavgiften återbetalas inte

