Jolleskola 2011
Nu är det dags för jolleskola igen!
Skolan riktar sig till dig mellan 8 och 13 år och som kan
simma 200 meter. Du lär dig grunderna i segling och lär dig att
hantera en optimistjolle och 2-krona. För de mer erfarna finns
det en fortsättningsvecka avsedd för dem.
•
•
•
•
•
•
•

Plats:
V.25
V.26
V.27
V.28
Tid:
Pris:

Gislöv Hamn, Sjöscouterna
Nybörjarvecka, måndag - torsdag
För dig som seglat tidigare, måndag-fredag
För dig som seglat tidigare, måndag-fredag
Extravecka, måndag- fredag (om intresse finns).
09.00-16.00
v.25 1 200:-. Övriga veckor 1 500:-

OBS! En avgift för medlemskap på 50 kronor tillkommer för de som ej är medlemmar i
TRELLEBORGS BÅTSÄLLSKAP eller Trelleborgs Sjöscoutkår, detta för att
försäkringarna ska gälla.

OBS! Begränsat antal platser!
Om du är intresserad skicka ett mail till jolleskola2011@gmail.com
med: Vilken vecka ni är intresserade av att vara med, Namn, Ålder,
Målsmans Namn, Kontaktinformation (e-mail, adress & telefonnummer) och lite information om dina tidigare seglingserfarenheter.
Har du några andra frågor är du välkommen att maila eller ringa, mer
information finns på baksidan av detta papper.
Mvh Gustav, Pontus, Linnea, Joar, Adrian och Eija i samarbete med

TRELLEBORGS BÅTSÄLLSKAP & Trelleborgs Sjöscoutkår

Information
Utrustningslista
9 Regnkläder
9 Badkläder
9 Ombyten
9 Handduk
9 Flytväst (om du har)
9 Stövlar
9 Sandaler eller andra vattentåliga skor.
9 Arbetshandskar som går bra att hålla i rep med.
9 Matsäck tillräcklig för att hålla dig igång under de sju
timmar jolleskolan varar. Mikrovågsugn och Kyl/Frys
finns att tillgå.
Under kursens sista dag kommer korvgrillning arrangeras för
både deltagare och föräldrar klockan 15:00. Under
eftermiddagen finns det möjlighet för föräldrar att se vad
deltagarna lärt sig.
Betalningsinformation
När anmälan är bekräftad kommer en faktura att skickas hem
till er och denna skall vara betald före kursens början.
Kontaktinformation
Instruktör
Instruktör
Instruktör
Informationsansvarig
Kassör

Gustav Lindqvist
Pontus Renmarker
Linnea Hempel
Eija Lindqvist
Jan Hempel

e-mail
lindqvist.gustav@gmail.com
renmarker_p@hotmail.com
linnea.1992@hotmail.com
jolleskola2011@gmail.com
jan.hempel@swipnet.se

telefon
0761-47 91 26
0733-96 33 41
0733-00 40 56
0708-44 26 82
070-657 55 01

Om ni har frågor eller undrar över något, var vänlig kontakta Eija eller Gustav Lindqvist.

