Sailstar information
Historik
Sailstar startade sin verksamhet 2010 med jolleseglarkurser för barn och vuxna. Då var platsen
Skärgårdsstad respektive Stensnäs norr om Åkersberga. Sedan dess har verksamheten utökat. Fyra
utbildningsböcker har vi skrivit, två svenska om seglingens grunder, en engelsk och en om kappseglingens
grunder. Kurser har arrangerats på Ljusterö, inne på Lilla Essingen och många ute på Gistholmen i
Stockholms skärgård. 2015 startade vi våra medelhavskurser och 2016 våra kölbåtsseglarkurser i Stockholm.
2018 utökade vi med kurser i mindre segelbåtar och nu seglar vi med Aira 22 på dessa kurser. Till och med
säsongen 2021 har vi haft drygt 3 500 deltagare på våra kurser. Från och med 2019 har vi verksamhet på
Teneriffa med kurser och träningar i jolle där oktober-mars/april.

Grundare
Grundare och ledare av Sailstar är Tomas Sandström. Tomas har seglat sedan
slutet av 1970-talet och har deltagit på ett flertal SM, EM och VM inom
jollesegling, och gör det fortfarande, med bland annat en fjärdeplats på EM och
en tionde plats på VM i RS Aero i bagaget, dessutom europamästare i Masters.
Han är instruktör på alla storlekar av båtar inom Sailstars kursutbud. Förutom
Tomas arbetar cirka 14 instruktörer på Sailstar säsongsvis Många av Sailstars
instruktörer har Fartygsbefäl klass VIII.

Vi lär dig segla
www.sailstar.se

info@sailstar.se 076-114 19 30

Vem går seglarkurser?
Sailstars kurser är öppna för alla från och med 16 år (eller yngre tillsammans med förälder), det enda kravet
är att man kan simma 200 meter. Vi har även seglarskolor för barn 8 – 15 år. På våra kurser har vi haft åldrar
från 5 år upp till över 70 år. Jollekurserna är något fysiskt ansträngande, vi seglar i de flesta vindar,
kapsejsning ingår i kursen och ibland behöver man "burka", det vill säga att hänga utanför båten. Kurserna i
kölbåtarna, små som stora, är mindre fysiska men även där behöver man dra i rep av olika slag och röra sig i
sittbrunn och båt. Seglarkurserna på våra stora båtar har fokus på segling och på hantering av stor båt men
har mycket socialt inslag då vi bor på båtarna under kurserna.

Våra båtar
De jollar vi seglar är Laser BUG, en enmansjolle stor nog för
vuxna (max vikt 165 kg) och RS Zest, en tvåmansjolle som
man även kan segla som enmans. (Max vikt 225 kg) RS Zest
seglar vi även på Teneriffa.
De mindre kölbåtarna vi seglar är nya Aira 22 med en
mycket miljövänlig elmotor och solpanel. Mått 6.50 x 2.20
m, deplacement ca 700 kg. På Teneriffa seglar vi något
mindre kölbåtar, Sigma 19 som är en öppen mer
jolleliknande båt med måtten 6.0 x 2.5 m, deplacement ca
450 kg. Där seglar vi även tävlingsjollarna Laser och RS
Aero.
Våra stora segelbåtar är Jeanneau Sun Odyssey 440 som vi
seglar i Kroatien, ny för 2018 och även henne har vi satt
vår egen prägel på med ett fullstort storsegel, genua och
en Code 0 med 4 kabiner plus koj i salongen. Deplacement
8.5 ton. I Sverige seglar vi en Beneteau 50 som är något
äldre men ständigt uppdaterad. Deplacement om 15.5 ton
gör henne till vår största seglare.

Kurser
Sailstar arrangerar introduktions- och grundkurser, kappseglingskurser och träningar. Vi har som mål att
efter genomgången grundkurs så ska du kunna rigga din båt (hissa segel), sjösätta den om det är en jolle,
kunna segla ut från hamnen (alla båtar), förstå hur du ska styra och skota och ta dig runt en ö och sedan
komma tillbaks och lägga till i hamnen, naturhamnen eller dra upp båten på en ramp (jolle). För
kölbåtskurserna ska du även kunna hantera båten i hamnen och hantera navigering hjälpligt.

Kurstyper
Introduktionskurserna är två dagar, de första två dagarna på en grundkurs. För att gå en introduktionskurs så
hör av dig till oss på Sailstar så kan vi anmäla dig till valfri grundkurs men där du enbart deltar de första två
dagarna. Grundkurserna vi arrangerar är fyra dagar (Sverige och Teneriffa) eller sex dagar (veckokurser i
Kroatien och på Teneriffa). 2020 arrangerar vi även fem dagars grundkurser i både jollar och kölbåtar (Diva
24) ute på Gistholmen, med logi där och vi har en 6 dagars grundkurs ombord på Operah, vår Beneteau 50.
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Kursinnehåll grundkurs
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Seglingens grunder, segla i olika bogar
Seglingens grunder, lova & falla
Seglingens grunder, slag och gipp, vindöga
vindar, vindstyrkor, läsa vindar
läsa väder, tolka en rapport*
termer inom segling
sjövett och säkerhet, man-över-bord (man-över-bord ej på jollekurser)*
knopar, kvajling
kasta lasso*
väjningsregler
riggning
segelvård*
enklare navigering*
båthantering, manövrering och tilläggning, ankring (ankring ej jolle)*
enklare trimning, seglets buk, cunningham, bomuthal, kick, riggspänning, balans i båten*
praktik, segling. För jollesegling tillkommer kapsejsning.

* Ingår ej på introduktionskursen
Kursdagen är sju till åtta timmar.

Seglarintyg 1 & 2
Genomgången grundkurs ger dig möjlighet att erhålla Seglarintyg 1 utfärdat av NFB och om du redan har
förarbevis och Seglarintyg 1 ger grundkursen dig rätten att erhålla Seglarintyg 2. (Gäller ej jollekurserna).
Båda har ett tilläggspris om 430:- plus eventuell blå bok om 70:- Genomgången grundkurs hos Sailstar ger
dig 10% rabatt på medelhavskurser och 15% rabatt på övriga kurser.

Priser
●
●
●
●
●
●
●

Grundkurs jolle fyra dagar, (2 + 2 dagar), 4 950:- *
Grundkurs mindre segelbåt, kölbåt, tre dagar, 4 250:- *
Grundkurs mindre segelbåt, kölbåt, fyra dagar, 5 450:- *
Grundkurs större segelbåt, kölbåt, fyra dagar, 8 950:- **
Grundkurs större segelbåt, Kroatien, 6 dagar, 9 450:- ****
Kappseglingskurs, tre dagar 4 250:-*
Seglarskola barn, 4 tillfällen, 2 995:-

Priser inklusive 6% moms
* Kurserna är dagskurser, ingen logi eller mat ingår. Medtag matsäck och dryck till kursen.
** Priset inkluderar grundkurs i segling, logi på båten tre nätter. Mat ingår förutom en middag på
skärgårdskrog.
*** Priset inkluderar grundkurs i segling, logi på båten fem nätter. Mat ingår förutom två middagar på
skärgårdskrog.
**** Tillkommer gör resa till Trogir, mat till självkostnadspris, del av bränsle och del av hamnhyror.
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Presentkort
Vi säljer presentkort motsvarande belopp på våra kurser eller delar därav. Presentkortet gäller två år.

Kursanmälan, betalning och det finstilta
I samband med anmälan betalar du en bokningsavgift om 1 600:- / 1 950:- (för jollekurser och kurser i små
kölbåtar) respektive 2 200:- (storkölbåtskurser och Kroatienkurser). Denna avgift betalar du med kort eller
med Swish vid själva anmälan. Samtidigt med bekräftelsemejlet får du en faktura på resterande belopp av
kursen. Resterande belopp betalar du även det med kort eller swish. Vi använder Dinkurs.se som hanterar
våra kursbokningar. Kursavgiften ska betalas ca 2 veckor före kursstart (för Kroatienkurser senast 4 veckor
innan). Sista anmälan är för grundkurser i jolle och mindre segelbåt en vecka innan kursstart, för kurser i
stor båt två veckor innan och för våra kurser i Kroatien och Teneriffa fyra veckor innan. Vi rekommenderar
att boka så tidigt du kan för att vara säker på att få en plats. Vid avanmälan som kan göras två veckor före
kursstart respektive 4 veckor före kursstart (Kroatienkurser) återbetalas inte bokningsavgiften men
resterande kursavgift. Vid avanmälan efter dessa datum återbetalas inte någon avgift. Om Sailstar ställer in
kursen återbetalar vi hela inbetalda kursavgiften om vi inte kan lösa det genom att flytta kursdatum.
Deltagande på kurserna sker på egen risk. Kursdeltagaren förbinder sig att kunna simma minst 200 meter.
Sailstar har en ansvarsförsäkring för företaget samt för båtarna sakförsäkringar. För våra utlandskurser har vi
ställt resegaranti.
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