Grundkurs stor segelbåt
Sailstar arrangerar grundkurser i kölbåt i Stockholms skärgård.
Lär dig segla på en stor segelbåt (större kölbåt) i Stockholms
skärgård. Fyra dagars kurser med start i maj och in i
september. Kurserna är torsdag-söndag eller onsdag-lördag.
Vi kan även arrangera events och skräddarsydda kurser.
Du lär dig seglingstermer, segling i teori och praktik,
segelsättning, bogar, väjningsregler, man-över-bord, enklare
navigering, knopar, manövrar och tilläggning med större båt.
Seglingen sker med en Beneteau 50, en 15 meters segelbåt
med plats för 10 personer, fyra + en kabin (max 6 deltagare)
Våra instruktörer har fartygsbefäl klass VIII och är vana vid
segling, båtar och skärgård.
Vi bor ombord, det finns sex kojer till deltagare fördelat på tre kabiner. En kväll äter vi middag på
någon av Stockholms sjökrogar. Kursen bjuder inte bara på utbildning utan även fantastiska dagar i
Stockholms skärgård.

Vi lär dig segla

www.sailstar.se info@sailstar.se Tel.076-114 19 30

Om Sailstars seglarkurser och seglarskolor
Sailstar arrangerar seglarkurser i både kölbåtar (stora båtar), mindre segelbåtar och i segeljollar. Storbåtskurserna är
fyra dagar med utgång från Viggbyholm. Vi seglar runt i Stockholms skärgård med tilläggningar i olika typer av vikar och
platser.

Utrustning
Ta med er kläder för utomhusbruk, gärna seglarställ eller regnställ. Fritidsskor typ seglarskor eller idrottsskor, stövlar
kan vara bra att ha. Någon varmare tröja, fleecetröja/jacka och badkläder. På båten finns flytoveraller vid kall väderlek
och det finns sängkläder, handduk och badlakan.

Krav
Ni ska kunna simma minst 200 meter. Det är det enda kravet för våra grundkurser. För fortsättnings-kurserna gäller att
man har genomgått grundkurs eller motsvarande.

Ledarna
Alla ledarna på kölbåtskurserna har fartygsbefäl klass VIII eller högre.

Båt och säkerhet
Båten är en Beneteau 50 av 1996 års modell. Måtten är 15.48 x 4 48 m. vikt 15,5 ton, segelyta krysställ 110 m². Hon är
utrustad med livflotte, jolle, EPIRB, två olika uppsättningar navigering, segelvästar och livvästar till samtliga ombord. Vi
har seglarställ och flytoveraller till samtliga deltagare. Hon har 4 + 1 kabiner med dubbelkojer, två kojer i salong och en
crew cabin med två kojer. Hennes namn är Operah.

Generell rutt för
grundkursen i Stockholms
skärgård. Rutten varierar
beroende på väder.

Teori & praktik
Kurserna innehåller teoripass och vi använder vår egen bok ”Seglingens grunder 2.0”. Vi lär oss seglingens grunder –
namn på båt, segel och tampar. Vindens vinklar, kryssa, länsa, slöra. Vindöga. Sitta rätt i båten, styra och skota rätt och
vi lär oss säkerhet. Manövrering, tilläggning, ankring, enklare navigering, väjningsregler. Om du vill erhåller du
Seglarintyg 1 efter kursen (tilläggsavgift 430:- ), om du har förarbevis kan du erhålla Seglarintyg 2.

Bokning och anmälningsavgift
Kurspriset är 8 950:- för fyra dagars grundkurs. I kursens pris ingår grundkurs, logi på båten 3 nätter, bränsle och
hamnavgifter. Måltider ombord (frukost, lunch, middag). En middag äter vi på någon av Stockholms trevliga
skärgårdskrogar, den ingår inte.
Vid bokning betalas anmälningsavgift om 2 200:- resterande avgift betalas 14 dagar innan kursens start. Om ni kan
anmäla er så har ni fått en plats på kursen, på vissa kurser finns det reservplatser vilket ni får besked om vid anmälan.
Vid avanmälan senast 14 dagar återbetalas kursavgiften förutom anmälningsavgiften. Anmälnings- eller
bokningsavgiften återbetalas ej. Sker avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart tillfaller hela kursavgiften Sailstar.
Om kursen inte blir av återbetalas även anmälningsavgiften.

