SEJLKLUBBEN NEPTUN VEJLE BYDER IGEN ÅR VELKOMMEN TIL
SOMMERSEJLADS D. 29. JUNI – D. 3. JULI
– Vil du gå glip af 5 sjove dage på vandet? Nej vel!
Hvornår er det?:
Hver dag fra kl. 10.00 – 16.00 i uge 27.
For at deltage kræver det:
- At du er selvhjulpen sejler
- At du er en god kammerat og vil have det sjovt!
Hvor mange kommer der?:
Vi har plads til 25 deltagere – og vi kører efter først til mølle princippet.
Hvad skal vi lave?:
Vi skal sejle, bade, lave en masse sjove ting i og omkring vandet.
Hvad koster det?:
Pris for alle 5 dage er kr. 625,Hvor melder jeg mig til?:
Gå ind på www.sejlsport.dk/sommer og tilmeld dig denne super aktivitet.
Hvordan betaler jeg?:
Du betaler med VISA eller Mastercard ved tilmeldingen.
Hvad skal jeg have med?:
Håndklæder, sejlertøj, badetøj, idrætstøj, rent tøj, lommepenge,
sygesikringskort.
Du må MEGET gerne medbringe din egen jolle!
Hvem kan jeg kontakte for at få mere information?:
Ungdomsleder Nette Andersen, mobil 2028 5907.

PROGRAM
Mandag:
10:00
10:00
10:30
11:00
15:00
16:00

Velkomst og orientering om Sommersejlads.
Opdeling i grupper efter niveau.
Skippermøde i grupperne og tilrigning.
Sejlads med frokostpause.
Afrigning og Skippermøde.
Tak for i dag.

Tirsdag til fredag
10:00
Velkomst, tilrigning og Skippermøde
10:30
Sejlads med frokostpause
15:00
Afrigning og Skippermøde
16:00
Tak for i dag.
Sejladsen vil bestå af mange forskellige øvelser og lege både individuelt og på hold.
Træningen vil tage udgangspunkt i sejlernes niveau og planlægningen vil tage højde
for hver enkelt sejlers øvepunkt.
De fleste dage mødes vi alle til frokost på land, men måske tager vi en dag på en
længere sejltur.
Torsdag og fredag vil der være ekstra liv på havnen, idet der er DM i H-båd. Her vil
blive rig mulighed for at sejle kølbåd og se nærmere på et Danmarksmesterskab.
Torsdag aften tænder vi grillen og inviterer alle sejlere, forældre og søskende til
grillaften.
Fredag vil byde på en overraskelse.
Ugen vil udstråle sejlerglæde og højt humør. Det skal være sjovt at være sejler!
Vi glæder os til at se dig!
Sejlerhilsner SNV Ungdomsafdeling.

