
Under juni månad planerar Öregrunds båtklubb (ÖBK) att anordna seglarskola för barn och ungdomar. 

Deltagarna får en chans att lära sig grunderna inom jollesegling och ett insteg till sjöliv.  

ÖBK inbjuder till en seglarskola som kommer att hållas vid klubbområdet på Katrinörarna. 

 Grupperna kommer att så långt som möjligt delas in i de med tidigare erfarenhet och nybörjare. 

 Segling sker i första hand med optimistjollar och tvåkrona, men även andra båttyper kan före-

komma. 

 Krav för att delta är deltagarens ålder ska vara mellan 7 och 15 år, samt är simkunnig (200 meter 

i bassäng) och att flytväst används vid segling. 

 Seglarskolan hålls av seglingsinstruktörer som genomgått tränarutbildning inom Svenska Seg-

lingsförbundet (SSF).  

 Fokus läggs på att alla deltagare ska känna sig trygga med segling och att ha roligt tillsammans. 

ÖBK Seglarskola 2021 

Inbjudan för barn och ungdomar att delta i  

ÖBK:s seglarskola 2021 

Program 

Seglarskolor planeras anordnas under veckorna 24 och 25.  

Vecka 26 som reserv om intresset är stort. 

Varje grupp har skola måndag till torsdag, totalt fyra dagar. 

Deltagarna kommer att ha pass förmiddag (nybörjare) eller 
eftermiddag (mer erfarna).  

Förmiddagspassen 09:00 tom 12:00 

Eftermiddagspassen 13:00 tom 16:00 

Anmälan 

 Anmälningsavgiften är 750 kr (i avgiften ingår medlemskap i ÖBK för 

deltagaren). Betalas i samband med kursstart enligt anmälan. 

 Deltagare ska ha med sig flytväst, keps och kläder efter väder. Dryck-

esflaska är också att rekommendera. 

 Ifylld anmälan eller anmälningsuppgifter i mail skickas till          

obksegling@gmail.com. Anmälan skickas senast 2021-06-01 

 Vid ytterligare frågor kontakta Sakarias på 072 2386821 alt Peter på 

072 2032926 



Anmälan till ÖBK Seglarskola 2021 

Deltagare 

Namn: 

Personnummer: 

Tröjstorlek T-shirt: 

Delta vecka (24, 25 eller 26): 

Seglarvana: 

Eventuella allergier: 

Ytterligare information som är bra att känna till för ledare: 

Kompletterande uppgifter för ÖBK medlemskap för deltagaren 

Gatuadress:     Postnummer:    Ort: 

Telefonnummer: 

Mail: 

Målsman 

Telefonnummer målsman 1 (info och akutläge): 

Telefonnummer målsman 2: 

 

 

Betalning 

Vid kursstart svischa 750kr till: 

123 224 15 78  (Varvet_segelsektionen) 

Ange deltagarnamn och kursvecka 


