
 

ESF 2014 

Tervetuloa Kadettileirille ja –kisaan ESFlle! 

Esbo Segelförening järjestää Kadettileirin innokkaille Opti- ja Zoom-purjehtijoille heinäkuussa. Leiri 

huipentuu kahden päivän Kadettikisaan Valkyria Cup:iin joka sopii kaikille Kadetti- ja Aluetason 

purjehtijoille! Tarkoituksena on että harjoitellaan yhdessä ja opitaan tuntemaan toisemme 

paremmin, kaikki siis mukaan! 

Leirin ajankohta: 

Leiri järjestetään torstai-perjantai 17-18.7 klo. 10-16. 

Kenelle leiri on tarkoitettu? 

Leiri on tarkoitettu kaikille innokkaille kilpapurjehduksesta kiinnostuneille Opti- ja Zoompurjehtijoille 

jotka haluavat työstää omia purjehdustaitojaan. Osallistuaksesi leirille toivomme että osaat 

omatoimisesti purjehtia radan ympäri  (kryssi-slööri-lenssi). Lisäksi toivomme että tuot mukaan oman 

jollan. 

Leirin aikataulu: 

Leiri alkaa torstaina 17.7 klo. 10 Amiraalsisatamassa tai n. Klo. 10.15 Pavenilla (jos haluat tulla 

suoraan sinne, ilmoitathan siitä etukäteen). Leiripäivä jatkuu aina klo. 16 asti. Pidämme lounastauon 

rannassa. 

Perjantaina ohjelma jatkuu samalla rungolla kuin torstaina. 

Leiripaikka: 

Leiri pidetään ESFn paviljongilla Pavenilla. Paven sijaitsee Pentalan saaressa Espoon saaristossa. 

Leiripäivinä järjestämme kuljetuksen Pavenille Soukanniemessä sijaitsevassa Amiraalisatamasta. 

Kuljetus lähtee päivittäin n. Klo. 10.00. 

Leirin hinta: 

40€/purjehtija/päivä (1 lämmin ateria/päivä sisältyy hintaan). Leiri sisältyy ESFn Kadettiryhmän 

purjehtijoiden ohjelmaan (kyseiset purjehtijat maksasvat ainoastaan ruuan hinnan 10€/päivä). 

Leiri ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumislomake löytyy ESFn kotisivuilta www.esbosegelforening.fi   kalender  anmälningar 

till evenemang  Valkyria-läger tai suoraan linkin kautta 

http://www.esbosegelforening.fi/


http://www.esbosegelforening.fi/index.php?option=com_dtregister&Itemid=130&eventId=256&con

troller=event&task=individualRegister  

Huom! Laskutus tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautuminen on sitoava. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 10.7.2014. 

Ajo-ohjeet Amiraalisatamaan: 

http://maps.google.fi/maps?q=Amiralshamnen,+Esbo&hl=sv&ll=60.117352,24.680657&spn=0.01101

1,0.040727&sll=60.288609,24.675858&sspn=1.402134,5.213013&oq=Amiralshamn&hnear=Amiralsh

amnen,+Esbo&t=m&z=15 

Mahdollisia kysymyksiä? 

Jos teillä on kysymyksiä koskien leiriä vastaamme mielellämme niihin. Parhaiten tavoittelette meidät 

sähköpostitse osoitteessa junior (at) esbosegelforening.fi 

Tervetuloa mukaan! 

ESFn Junioritiimi 

 

Valkyria Cup 19-20.7.2014 

Valkyria Cup on hauska perinteinen kevytvenekilpailu. Viime vuosina kisa on erityisesti suunnattu 

kadettitason  junioripurjehtijoille. Lähdöt tapahtuvat lähellä rantaa mistä vanhemmilla ja muilla 

katsojilla on hyvät mahdollisuudet seurata kisan kulkua. Ravintola on auki joten ota koko perhe 

mukaan (Huom! Ohjelma säävarauksella). Kilpailukutsu ja ilmoittautumisohjeet ilmestyy ESFn 

kotisivuille www.esbosegelforening.fi  ennen tapahtuman alkamista. Tervetuloa mukaan! 

 

Seuran Keskiviikkokilpailut 

Kaikki leirille osallistuvat ovat myös tervetulleita osallistumaan ESFn Keskiviikkokilpailuihin 16.7. 

Lähtö tapahtuu lähellä rantaa Pavenin ulkopuolella. Tapaamme n. 1 tunti ennen lähtöä Pavenin 

isojen rappusten kohdalla käydäksemme läpi radan sekä lähtöproseduurin (palaveri n. klo. 

17.30/lähtö n. klo. 18.25). Halukkaille järjestetään kyyti Aili-veneellä Amiraalisatmasta (aikataulu 

löytyy ESFn kotisivuilta kesän alusta lähtien). Vanhemmat ja muut perheenjäsenet  ovat lämpimästi 

tervetulleita seuraamaan iltatapahtumaa rannalta, mm Pavenin ravintola on auki kaikille nälkäisille 

vieraille. Ohjelma loppuu palkintojaon jälkeen n. Klo. 20. 
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