Invitasjon
Helgen 31 – 02.september 2018 er det klart for et av sesongens
høydepunkter i Ålesunds Seilforening.

Seilerleir på Seilerhytta/Gåsholmen
Her blir det mye seiling, god mat, aktiviteter, quiz, overnatting i sovepose
Tid:

Fredag 31.august til søndag 2. september.
Oppmøte i Nørvevika fredag kl 1800 for rigging og seiling til hytta.

Sted:

Ålesund Seilforenings hytte på Gåsholmen i Borgundfjorden i
Ålesund.

Inviterte:

Medlemmer i Ålesunds Seilforenings jollegruppa – nybegynnere og
viderekomne, samt andre jolleseilere fra Møre og Romsdal
Seilkrets.

Overnatting: Alle seilere overnatter på Seilerhytta. Det kan være mulig også for
noen foresatte/tilreisende voksne å overnatte på hytta. 2 foreldre
vil være nattvakt.
Ta med:

Egen jolle (vi kan ordne med lånejolle for tilreisende ved behov),
sovepose, liggeunderlag, toalettsaker, ekstra klesskift, varme
klær, inne/utesko og det man ellers har med til trening på sjøen.

Mat:

Mat vil bli kjøpt inn, tilberedt og servert på hytta. Vi serverer
middag fredag kveld, frokost, lunsj og middag lørdag samt frokost
og lunsj søndag.

Trenere:

Foreningen stiller med seiltrenere, som de lokale kjenner fra før. I
tillegg bidrar foreldrekrefter som har vært med å trene de
respektive gruppene.

Medvirkning: For å gjennomføre forpleining for seilere og trenere vil seilernes
foresatte bli tildelt korte vakter knyttet til kjøkken, servering og
tilsyn kveld/natt. De som skal ta foreldrevakter blir fraktet til og fra
Gåsholmen i Seilforeningens egne fartøyer.
Foreldre som ønsker å være til stede enten på Gåsholmen eller i
båt på fjorden er hjertelig velkomne til det. Gi oss et vink om det
ved påmelding.
Etter at vi har registrert frivillige, vil vi eventuelt plukke ut flere

foreldre til vakter, etter behov. Vaktlisten blir sendt ut i forkant av
samlingen. Dersom vaktene ikke passer må man forsøke å bytte
seg imellom.
Deltakeravgift: kr. 950,- pr seiler. Søskenmoderasjon kr. 250,-.
Dette inkluderer to dagers seiltrening og opphold/måltider.
OBS: Deltagerne skal ta forbehold og følge alle husreglene som er bestemte av
leir komiteen.

Påmelding til:
igboen@gmail.com innen søndag 26.
august.
Dette for at vi skal ha tid til å sette opp vaktlister og ordne
logistikken til Seilerleiren.

Kontaktpersoner:
Inge Bøen – trener ansvarlig, igboen@gmail.com tlf 90831549
Therese Giske, leder i jollegruppa, theresegiske@yahoo.no tlf 93034739
Karen Bøen, sekretær jollegruppa, boenkaren@gmail.com tlf. 95886433
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