
 

ESF 2014 

 

Välkommen på kadettläger och -tävling till ESF! 

Esbo segelförening ordnar Kadettläger för ivriga Optimistseglare samt där på följande Kadettävling i 

samband med optimist FM. Tanken är att träna tillsammans och lära känna varandra under fredag 

och sedan tävla tillsammans lördag-söndag. Tillsammans kan vi ha det ännu roligare, så häng med! 

Lägrets tidpunkt: 

Lägret går av stapeln fredag 8.8.2014 kl. 10-16 

För vem är lägret menat: 

Lägret är menat för alla ivriga Optimistseglare på Kadettnivå som är färdiga att fila på sina 

seglingskunskaper för kommande tävlingar. Du skall gärna kunna segla runt en bana på egen hand 

(kryss-slör-lens) för att delta i lägret samt ha med dig en egen jolle. 

Lägerprogrammet: 

Lägret börjar fredag 8.8 kl. 10 med transport från Amiralshamnen till Paven och ca 10.15 på Paven 

(meddela gärna på förhand om du kommer direkt till Paven). Vi håller på ända fram till kl. 16 med 

lunchpaus i land. 

Jollarna lämnas ute på ön Pentala för veckoslutets Kadettävling som går av stapeln från Harrys 

Paviljong ute på Paven. 

Lägerplats: 

Lägret kommer att genomföras på ESFs paviljong Paven ute på ön Pentala i Esbo skärgård. Transport 

från klubbens hamn Amiralshamnen på Sököudd kommer att ordnas under lägerdagen (start kl. 10). 

Behöver du transport av din jolle från Amiralshamnen till Paven? 

Vi ordnar jolletransport från Amiralshamnen till Paven fredag morgon kl. 9.15. Packa segel, rigg, 

roder och centerbord i sina påsar samt ta din på-presenning och hämta ut allt på lilla bryggan i 

Amiralshamnen. Sväng din jolle färdigt åt rätt håll, red ut fånglinan och hämta den till rampen i 

Amiralshamnen så hjälper vi dig att dra ut jollen till Paven så att den är där färdigt kl. 10 då lägret 

börjar. 

Pris: 

40€/seglare (1 varm måltid och 1 mellanmål ingår i priset).  



Anmälning till lägret: 

Anmälningsblankett hittas på ESFs hemsida, samla ihop ett gäng från er förening och kom med!    

OBS! Fakturering sker efter anmälning! Anmälningen är bindande. Sista anmälningsdag är 1.8. 

Köranvisningar till Amiralshamnen 

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 juniorledarna (at) esbosegelforening.fi Som ansvarstränare på lägret fungerar 

Mecki Kolster (045-8008137). Mecki svarar på era frågor per telefon under lägret. 

Kadettävling i samband med Opti-FM 9-10.8.2014 

Mera information om Opti-FM samt Kadettävlingen hittas via tävlingens hemsida 

 

Välkomna med! 

http://www.esbosegelforening.fi/index.php?option=com_dtregister&Itemid=130&eventId=298&controller=event&task=individualRegister
http://maps.google.fi/maps?q=Amiralshamnen,+Esbo&hl=sv&ll=60.117352,24.680657&spn=0.011011,0.040727&sll=60.288609,24.675858&sspn=1.402134,5.213013&oq=Amiralshamn&hnear=Amiralshamnen,+Esbo&t=m&z=15
mailto:junior@esbosegelforening.fi
http://www.esbosegelforening.fi/component/content/article/67-okategoriserat/714-oppna-finska-masterskap-i-optimist-2014

