
 
 
 

Välkommen på familjeläger till ESF! 
 

ESF ordnar ett seglingsläger för hela familjen 5-7.7.2021. På läger lär vi ut segling både för vuxna och 
barn. Det blir också en hel del gemensamt roligt program. På lägret får deltagarna lära känna varandra 

men familjerna hinner också spendera tid tillsammans i den fina skärgården i Esbo.  
 

När och var? 
 

Lägret börjar i Amiralshamnen 5.7 kl. 10. Vi förflyttar oss med båtskjuts till Pentala. Det gemensamma 
lägerprogrammet slutar 7.7  ca kl. 17 (efter att vi ätit “seglarbord” i restaurangen) varefter det finns 

möjlighet för familjerna att delta i ESF:s traditionella onsdagssegling eller att spendera tid och följa med 
seglingarna från stranden. Skjuts till Amiralshamnen ordnas efter onsdagsseglingen ca kl. 20. Lägret 

kommer att genomföras på ESF:s juniorpaviljong Harrys på Paven, ute på ön Pentala i Esbo skärgård. 
 

För vem är lägret? 
 

Lägret är riktad till familjer som vill tillbringa tid tillsammans i seglingens tecken och övernatta i den 
vackra skärgården. Lägret passar både för nybörjare (från ca. 6 år framåt) och mera erfarna seglare. Under 

lägret hinner deltagarna bekanta sig med olika segelbåtar och barnen lär sig grunderna till jollesegling. 
Observera att alla deltagare bör vara ESF medlemmar. Om du inte ännu är medlem, hittar du 

medlemsansökan på ESFs hemsida via länken. https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-
segelforening/medlemsansokan  

 
Lägerprogrammet:  

 
Läger förverkligas som ett övernattningsläger och övernattningen sker i sovstugorna vid Harrys. På för- 
och eftermiddagarna går vi igenom teori och seglar och på kvällarna har vi gemensamt program. Lunch 

och mellanmål äts dagligen i föreningens restaurang. På onsdag eftermiddag äter vi “seglarbord” i 
restaurangen, andra dagarna lagar vi själv mat vid Harrys Paviljong eller på öar i närheten. Morgon- och 

kvällsmål får fritt tas/ätas på Harrys enligt egna önskemål och egen tidtabell.  
 



 
 

Pris: 
 

750€/familj. I priset ingår båthyra, övernattning för 4 personer och mat (morgonmål, lunch, mellanmål, 
middag och kvällsmål. Dryckerna i restaurangen ingår inte i priset.) Ta med egna lakan och handdukar. 

Kontakta oss i fall ni är färre eller flera så får ni ett skräddarsytt pris.  
 

Anmälning: 
 

https://esbosegelforening.fi/kalender/evenemang/klubbverksamhet/familjelager-2021  
 

Anmälningen är öppen på ESF:s hemsida. OBS! Anmälningen är bindande. Lägeravgiften faktureras och 
bör vara betald innan lägerstart. Sista anmälningsdag är 31.5. 

 
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 
 


