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Välkommen till Påskläger för Optimistjolleseglare!

Lägret vänder sig till seglare som självständigt kan segla sin jolle, har seglat 
någon/några lokala tävlingar och som redan har eller ska segla regionkval. Vi 
kommer lägga lika mycket tid på att lära känna nya kompisar som att lära oss nya 
skills i båten. Vi förbereder roliga dagar med segling och andra aktiviteter . 

Ansvariga tränare:
Martina Thorn, Märta Wijkström med flera

Aktiviteter under lägret
Under lägret kommer vi förutom att segla 
optimist även ha inslag av C55 segling. 
En av kvällarna kommer vi att besöka BodaBorg. Det blir många
gemensamma lekar och annat som är bra för sammanhållningen.

Vad ingår i lägret?
Hemlagad mat fredag kväll till söndag eftermiddag
Besök på Bodaborg
Övernattning i klubbhus på hårt underlag
träning både på land och på vattnet

Saker att ha med sig förutom segling utrustningen:
Ha med många ombyten! 
Obs krav på torrdräkt under 14 grader  
Gympaskor för inomhusbruk
träningskläder för både inne/ ute träning
Sovsäck, kudde, liggunderlag/luftmadrass. Vattenflaska.

Anmälan:
Kostnaden för lägret är 1250 kr. Anmäl dig på följande länk och swisha därefter 
deltagaravgiften till 1231702406. Skriv “Påskläger” och seglarens namn som 
meddelande. Vid ankomst ska ni kunna visa upp betalningsbevis. 
Anmälan via länk docs.google.com/forms

Frågor?
Martina martinathorn@hotmail.com  070-1451237
Märta martawijkstom@gmail.com 076-3239518

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEbF0XDf2CYoFoxcWNf-gjISs6NXcoBCZ3vPJ8c7V7ck6cqA/viewform?usp=sharing
mailto:martinathorn@hotmail.com
mailto:martawijkstom@gmail.com


Välkommen till Påskläger för Optimistjolleseglare!

Fredag
- 15:00 : registrering Packar upp sina saker, fixar sägen säger hejdå till 

vårdnadshavare osv.
- 16:00 - 18:00 : Gemensam samling (namnlekar, roliga samarbetsövningar, 

aktiviteter i grupper, osv) 
- 18:00 : Middag 
- 19:00 : kvällsaktivitet 
- 21:00 : läggdags 

Lördag: 
7:30 : väckning för alla barn

- 8:00 : frukost
- 9:30 : ut på vattnet (segling)
- 11:30 : lunch
- 12:30 : ut på vattnet
- 16:00 - 18:00 : Boda Borg
- 19:00 - Middag
- 21:00 : läggdags

Söndag: 
- 7:30 : väckning för alla barn
- 8:00 : frukost
- 8:45 : morgon aktivitet (något för att sätta stämningen för dagen, roligt osv) 
- 10:00 segling C55
- 12.30 : lunch
- 13:30 : segling
- 15.30: gemensam aktivitet
- 16:00 : föräldrar hämtar


