
 
 
 
 
 

ESF Zoomgrupp 2016 

 
 

Seglingssäsong 2016* 

• Introduktionsläger i början av maj 

• Veckoträningar tisdagar och torsdagar med ESF-Rankinggrupp 

• Egen träning + onsdagssegling onsdagar 

• 2 tävlingar med ESF-tränare 

 

• Pris: 350€ 

ANMÄLNING   

 

*Allt program är preliminärt och ändringar kan komma t.ex beroende på väder och vind 

OBS! Gruppen håller paus i juli! 

Du kan anmäla dig till vald grupp genom att klicka på länken ANMÄLNING invid respektive grupp. En ny sida öppnar sig där du fyller i deltagarens 
uppgifter. Till sist väljer du betalningssätt, direkt nätbetalning eller faktura (OBS! Faktureringstillägg på 10€ tillkommer). Seglaren har rätt till en 
kostnadsfri provgång. Anmälningen bör ske senast efter denna provgång. Vid behov samlar tränaren in kontakt- och faktureringsuppgifterna vid 

träningstillfället varefter seglaren faktureras (faktureringstillägg 10€). 

Zoomgruppen 
se skilt program* nedan för mera info 

http://esbosegelforening.fi/junior/anmalan-till-juniorevenemang/zoom-grupp-2016


Zoomgrupp 2016 

Preliminärt program* 
 

I träningsavgiften för Zoom-gruppen på ESF ingår: 

 

• Introduktionslägret i början av maj 

• Veckoträningarna tisdagar och torsdagar 

• 2 tävlingar med tränare (alla står själva för anmälningsavgiften och övriga tävlingskostnader) 

• Anmälningsavgifter mm till tävlingar samt öppna FIZ-läger ingår inte i träningsgruppens avgift 

 

 

 

* Allt program är preliminärt och ändringar kan komma t.ex beroende på väder och vind 

 

 

 



Maj (v. 18-22) 
Vecka 17 

• 30.4-1.5 FIZ-läger 1, EMK (skild avgift) 

Vecka 18  

Introduktionsläger (som kvälls- eller veckoslutsläger) tillsammans med Lasergruppen tex.  to 5.5., fre 6.5, lö 7.5. (tex. kl. 10-13 

eller kl. 17-20) 

  - Riggning av båten, genomgång av trim och klassregler  

  - Genomgång av spelregler och målsättning för säsongen mm 

Vecka 19  

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  

• To träning med Rankinggruppen 

• 14-15.5 R1, NJK (ESF tränare med?) 

Vecka 20 

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  + ons-segling 

• To träning med Rankinggruppen 

• 21-22.5 R2, EMK 

Vecka 21 

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  + ons-segling 

• To träning med Rankinggruppen 

Vecka 22  

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  + ons-segling 

• To träning med Rankinggruppen 
 

 



Juni (v. 23-26) 

Vecka 23 

• 6-8.6 FIZ Läger 2, HSS / ons-segling (skild avgift) 

• 10-12.6 R3, HSS 

Vecka 24 

• Ti träning med Rankinggruppen  

• 15-17.6 FIZ-Läger 3, Hangö (skild avgift) 

• Ons egen träning  + ons-segling 

• To träning med Rankinggruppen 

Vecka 25  

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  + ons-segling 

• To träning med Rankinggruppen 

Vecka 26 

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  + ons-segling 

• To träning med Rankinggruppen 

 

 



Juli (v. 27-30) 

Vecka 27 

• 5-7.7 FIZ-Läger 4 (NM/VM-läger), ? (skild avgift)  / ons-segling 

Vecka 28  

• Friträning + onsdagssegling 

Vecka 29   

• Friträning + onsdagssegling 

Vecka 30 

• 28-31.7 JNoM, Danmark / ons-segling 

 

 



Augusti (v. 31-35) 

Vecka 31 

• 1-6.8 VM, Estland / ons-segling 

Vecka 32 

• 9-11.8 Fiz-Läger 5, ? (skild avgift) / ons-segling 

Vecka 33 

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  + ons-segling 

• To träning med Rankinggruppen 

• 20-21.8 R5, KVP 

Vecka 34 

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  + ons-segling 

• To träning med Rankinggruppen 

• 27-28.8 R6, LP 

Vecka 35 

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  + ons-segling  

• To träning med Rankinggruppen 

 



September (v. 36-39) 

Vecka 36 

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  

• To träning med Rankinggruppen 

• 10-11.9 R7, BSS 

Vecka 37  

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  

• To träning med Rankinggruppen 

Vecka 38 

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  

• To träning med Rankinggruppen 

• 23-25.9 FM + R8, EPS (ESF-tränare med, antagligen gemensam tränare med ESF Laser-grupp?) 

Veckak 39  

• Ti träning med Rankinggruppen  

• Ons egen träning  

• To träning med Rankinggruppen 

• 1-2.10 Olympiska Regattan, KSSS 

 


