
 

Orrvikens Segelsällskap  
inbjuder till aktiviteter 2016 

 

Klubben  

Orrvikens Segelsällskap håller till på de 

lugna vattnen mellan Orrviken och Öckerö. 

Här lär våra äldre seglare de yngre hur man  

hanterar båten, både på land och i vatten. 

 
Knattekurs   

För barn över sex år som vill prova på segling erbjuder vi      

Knattekurser.  

Kravet för att delta i dessa är att Du har vattenvana.    

Knattarna får segla tillsammans med våra erfarna seglare                    

Och bekanta sig med båtar och vatten.  

Båthyra ingår i denna kurs.  

Vecka 25, 3 dgr, kl 9-12 elller 13-16 PRIS: 600kr 

Vecka 30, 5 dgr, kl 9-12 elller 13-16 PRIS: 800kr Nybörjarkurs                                                             

 

Nybörjarkurs   

Har du fyllt åtta år, så är Du välkommen att delta.                                

Inga förkunskaper om båtar krävs utöver simkunnighet och 

vattenvana                              

Efter två veckor kan eleverna hjälpligt segla och hantera 

båten på egen hand.  

10 dgr, kl 9.00-12.00  PRIS: 1100kr + ev. båthyra  

  

Fortsättningskurs & Kappseglingskurs 

Vänder sig till Dig som gått nybörjarkursen och vill lära  

Dig mer om segling, både teoretiskt och praktiskt.  

Målet är bättre och snabbare segling samt tillräckliga 

kunskaper för att ställa upp i kappseglingar.  

10 dgr, kl 13.00–16.00  PRIS: 1100kr + ev. Båthyra 

Extra träning! 

För Dig som vill träna extra har vi kvällsträning på tisdagar 

för optimister och E-jollar. Träningen är öppen för alla 

medlemmar! 

Varje tisdag veckorna 26-31, kl 18.00  

Här kan du ta igen de kursdagar som ev. blåser inne 

Onsdagsseglingar 

Onsdagskvällar anordnar vi kappsegling under avspända 

former för Optimister och E-jollar. Seglingarna är öppna för 

alla. 

Starten går 18.30. 

Datum, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8,  

 

Medlemskap 

För att få delta i seglarskolan eller träningspassen måste 

man vara medlem i OSS. 

Enskild medlem          200kr 

Stödmedlem:          100kr 

 

Anmälan  

Anmälan görs via mail, vid frågor ring 

Ing-Marie, 0705 - 554 264 

 

OBS: medlemsavgiften ingår i 

kursavgiften 

 

  Anmälan 

Namn____________________________  Telefon_______________Mobil_________________ 

Adress  __________________________  Personnr___________________________________ 

Postadress________________________   E-mail______________________________________ 
 

Markera önskat val   Önskar hyra båt. Ringa in alt.     JA      NEJ 

                                                 Båthyra per kurs 350: - 
___Knattekurs, 3 dagar                Vecka 25      

      Knattekurs, 5 dagar            Vecka 30   Bekräftelse på att Du blivit antagen till kurs 

___Nybörjarkurs                          Vecka 26 & 27 får Du när vi tagit emot kursavgiften. 

___Nybörjarkurs                          Vecka 28 & 29 Bankgiro nr. 482 - 8166 

___Fortsättn & Kappseglingskurs  Vecka 26 & 27             

            ___Fortsättn & Kappseglingskurs  Vecka 28 & 29 

            

       KLUBBMÄSTERSKAP                                                                                  

                                v.28          

              
 WWW.orreviken.nu/oss 

http://www.orreviken.nu/oss

