
Seglarlägret 2018
Årstavikens SS  seglarläger arrangeras som vanligt v 26, veckan efter midsommar. Lägret 
startar söndag kväll den 24 juni med samling och lite förberedelser och avslutas den 30 juni 
på fm. 

Lägret hålls på ÅSS klubbholme Verkarna i skärgården, en ö mellan Värmdö och Gällnö.
Seglarlägret följer Svenska seglarförbundets riktlinjer för lägerverksamhet och målet är att 
deltagarna efter att ha deltagit på lägret är :

• Haft en kul lägervecka 
• Förstå segling och utrustning
• Kryssa, länsa och slöra och kappsejsat
• Livräddning och första hjälpen
• Förstå grunderna i kappsegling

I övrigt ordnas det olika aktiviteter på kvällarna, avslutningsmiddag med prisutdelning fredag 
kväll, heldags långsegling, kappsegling mm. Lägret leds av ungdomsledare, föräldrarna hjälps 
åt med markservice som matlagning, i- och upptagning av jollar mm.

För att delta på lägret måste deltagaren vara mellan 7 och 17 år samt vara simkunnig och 
helst ha vattenvana.  Deltagarna ska ha medföljande föräldrar som hjälper under lägerveckan. 
Boende ordnar varje deltagare själv, antingen att bo i båt eller tält. Det finns 4 sängplatser i en 
stuga samt 2 sängplatser i anslutning till köket. Dessa platser är reserverade för föräldrar och 
barn utan egen båt. Luncher ingår men resten av måltiderna får man stå för själv.Deltagarna 
måste också vara medlemmar i Årstavikens SS, 150 kr för juniormedlemskap

Transport till och från Verkarna ordnas efter överenskommelse från Boda brygga på Norra 
Värmdö.

Kostnad  för deltagande barn är 1500 kr och för medföljande syskon 1200 kr. Lunch för med-
följande vuxna hela veckan  är 300 kr.
Anmälan görs via epost till junior@åss.nu  med följande uppgifter:

 Namn och födelsedag, medföljande förälders   namn, epost och mobilnr.
Definitiv anmälan sker sedan via den inbetalning som görs.
Senaste anmälningsdag är 31 maj.

Tidschema
• 31 maj sista dag för anmälan
• 1-23 juni transport av båtar mm till Verkarna
• 24 juni kväll samling 
• 30 juni fm avslutning
• Aug hemtransport av båtar, definitiv datum beslutas senare.
Information:
Mats Larsson  070-418 60 51


