Arendals Seilforening arrangerer

To-dagers seilkurs i hele juli

Sommerseilskole i uke 31 og 32

Har du badetøy, våtdrakt og redningsvest?

Da har du alt du trenger for å starte med seiling. Eller… du må også ha lyst til å være ute i friluft og å
treffe andre på din egen alder. Arendals Seilforening har resten av det som trengs for å komme i gang.
Du trenger ikke være medlem eller ha seilerfaring for å kunne delta på sommerkursene. Hos oss kan du
låne båter og brett, du får grundig opplæring og hjelp. I seilforeningen er det folk som er flinke til å lære
bort, og de er nøye med sikkerheten. Slik blir du kjent med seiling på en trygg og inkluderende måte.
Arendals Seilforening arrangerer to-dagers kurs
i jolleseiling mandag til tirsdag og brettseiling onsdag
til torsdag hver uke i hele juli. Jollekurset passer for
nybegynnere og viderekommende seilere over 8 år.
Brettkurset passer for barn over 10 år, ungdom og
voksne. Det tas forbehold om min. 5 påmeldte deltagere og en begrensning på maks. 10 deltagere pr kurs.
Ønsker du at vi tilpasser et eget kurs for bare familien, to familier sammen eller for en vennegjeng, ta
kontakt, så ser vi hva vi kan få til!
For påmelding og mer info, se:
Vår hovedsponsor gjennom 20 år

Arendals Seilforening arrangerer sommerseilskole
i uke 26, 31 og 32 for barn i alderen 8 til 15 år, man. til
fre. fra kl 08.30 – 16:30. Hensikten med kurset å skape
interesse for seiling, samt gjøre barn trygge i nærheten av vann. Vi ønsker å etablere gode holdninger
rundt det å være på vannet. I tillegg til å seile jolle,
vil det også være anledning til å prøve SUP (Stand Up
Padling) og seilbrett for de som vil. Deltakerne vil også
dra på tur sammen med instruktørene i katamaran
og/eller rib. Det blir masse moro – og masse bading!

asf.no/jollegruppa/laere-a-seile/
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