Välkommen på RS Feva-läger till ESF!
ESF ordnar ett läger för RS Feva-seglare 25.-26.6.2020 och en tävling lördag 27.6. Lägret passar såväl för
seglare som just har börjat segla Feva som för erfarna seglare. Tanken är att träna tillsammans och lära
känna varandra.
När och var?
Lägret går av stapeln 25.-26.7.2020, torsdag kl. 10 till fredag kl. 16. Lägret kommer att genomföras på
ESF:s juniorpaviljong Harrys på Paven, ute på ön Pentala i Esbo
skärgård. Transport ordnas från och till klubbens hamn Amiralshamnen på Sököudd.
För vem är lägret?
Lägret är riktad till juniorer som vill lära sig nytt och utveckla sina kunskaper i en tvåmansbåt. RS Feva är
en utmärkt början till en två personers jolle, eftersom den är lätt att handla och inte kräver stor vikt för att
seglas. Seglaren behöver inte ha erfarenhet av tvåmansbåtar, men grunderna till seglingen är bra att ha.
Besättningarna varierar under lägret, så man kan också komma utan eget par.
Lägerprogram:
Läger förverkligas som ett övernattningsläger och övernattningen sker i sovstugorna vid Harrys. Det finns
möjlighet att övernatta också före Feva Cup:n på lördag. På för- och eftermiddagarna seglar vi och går vi
igenom teori och på kvällarna har vi gemensamt program. Lunch och mellanmål äts dagligen i
föreningens restaurang. Morgon-, kvällsmål och middag lagar vi tillsammans på Harrys Paviljong.
Pris
125€/seglare (to-fre -övernattning). Båthyra, övernattning och mat (lunch, mellanmål, middag och
kvällsmål på torsdag och morgonmål, lunch och mellanmål på fredag) ingår i priset. Priset för lägret +
to-lö -övernattning är 145€/seglare.

Anmälning:
Länk: anmälning
Anmälningen är öppen på ESF:s hemsida. OBS! Betalning sker i samband med anmälan. Sista
anmälningsdag är 11.6.

Frågor och svar:
I fall ni har frågor gällande lägret hjälper vi er gärna. Bäst får ni kontakt med oss genom att skicka e-post
till adressen kurser(at)esbosegelforening.fi

Feva Cup 27.6.
Feva Cup är en tävling för juniorer och seglas med "seglingsliga"-format. Dock istället för stora J70-båtar
används mindre och lättare RS Feva-jollar. Det blir flera korta seglingar nära stranden. Starterna
genomförs nära land med ypperlig möjlighet för föräldrar och andra åskådare att följa med seglingarna
från stranden. Restaurangen är öppen på Paven så ta med hela familjen.

Anmälningsavgiften är 30€/besättning för de som behöver båt från arrangören och 0€ för de som har egen
båt med. För att försäkra oss om att vi har tillräckligt med båtar jämfört med seglare går anmälan via
segelföreningarna. Ifall du är intresserad av att delta, ta och kolla med din egen förening om ni fått
inbjudan eller skicka mail till kurser@esbosegelforening.fi.

