Inbjudan till seglarläger 2022
Det är nu dags att tänka på sommarens aktiviteter.
Vi planerar att genomföra vårt läger som vanligt med start söndagen den 26/6.
Troligen med med grupperna MINI och MIDI.
Du som är bland dom äldre, som skulle kunnat vara MAXI kommer vid tillfälle laga din egen mat, ha din
egen packning i din båt, lära dig en del naviagation mm. I en grupp finns minst två följebåtar med 4 ledare
som hjälper till det behövs. En är en gummibåt som far runt som en liten vallhund.
MINI seglar Knott första veckan på Ägnö. Därefter följer dom med MIDI och seglar i dom lite större båtarna
tillsammans med MIDI's deltagare.
MINI slutar den 9/7 på plats som vi meddelar då vi närmar oss och ser vart vi seglat och hur vädret är.
MIDI slutar i Saltsjöbaden den 16/7.
Vi kommer troligen vara på Ägnö första veckan, precis som förra året. Tyvärr finns fortfarande ingen stuga
där.. Har du andra önskemål på tider (Delar av..) kan vi diskutera saken. Det går troligen att ordna.
Har du egen båt?
Se över den i god tid. Nu är det tillfälle att fråga ledarna om hur du skall fixa eventuella brister. OBS se
utrustningslistan beträffande några viktiga saker på båten.
Behöver du låna båt ?
I gruppen MINI håller föreningen med båt. (Knott-Jolle / Knott-K)
För ÖVRIGA gäller det först till kvarn....
Eventuellt kan du låna någon båt som behöver ses över lite så det är bra att veta i tid.
Funderar du på att köpa båt ?
Vi har kontakterna både då det gäller renoveringsobjekt och färdiga båtar.
Packning
Du som tillhör dom äldre kommer få ta i stort sett all din packning själv. Ett mycket bra sätt att packa är att
använda två stycken vattentäta kanotsäckar på 40-60 liter. Dessa håller all din packning torr. Följebåt
kommer endast ta en mindre mängd packning att ha i nödfall. Du kommer även att ta en del mat i din egen
båt.
MINI och Övrigas packning går i följebåt.
Anmälan
Vill vi helst ha 15/5 2022 Skriftligt på medföljande blankett. (Skicka,
lämna eller scanna och maila)
Avgifter
MINI
MIDI

6195:00 (Du som inte har vattentät packsäck kan lägga till 350:- och köpa den genom oss.)
8450:00 (Du som inte har vattentät packsäck kan lägga till 350:- och köpa den genom oss.)

Betalning:
Avgiften vill vi ha SENAST 1/6 2022 ! Det är viktigt för att vi skall kunna göra alla inköp vi behöver före lägret!
PG: 5 56 94-4 Ungdomarnas båtbygge.
För INFO ring Nils Björkman 070-551 24 96 eller e-post nisse@hisstema.se
VÄLKOMMEN

preliminär

UTRUSTNINGSLISTA Ägnölägret 2022

Alla grupper
Packsäck (kanotsäck) c:A 50-70 liter
Packväska LITEN tygväska max 30x30x80 cm
Flytväst (Seglarväst UTAN KRAGE)
Seglarställ (jollebyxor (regnbyxor) med hängslen och annorack (vattentät))
Sovsäck
Liggunderlägg
3 ombyten kläder : 3 tröjor, 2 par byxor (gärna snabbtorkande), underkläder och strumpor
Om du inte har våtdräkt: 1 eller 2 par Superunderställ
2 par billiga snabbtorkande skor (Eller ett par Foppa). Har du våtskor räcker 1 par 12 varma tröjor ( en kan ersättas med jacka )
Varma sockor
Mössa
Träningsoverall ( nattkläder )
Badkläder
Frottéhanddukar 2 st
Tandborste, schampo mm
Ficklampa billig ( MIDI och MAXI helst vattentät)
Myggmedel, OBS ! EJ myggspiral eller myggspray !!
Keps eller solhatt
Tallrik, mugg och bestick (Slagtåliga)
Önskvärt men ej nödvändigt (Alla Grupper)
Tält 2-4 mans LÄTT (I tillräckligt stor påse!)
Kan vara bra att ha (Alla Grupper)'
Gummistövlar. (EJ FÖR STORA OCH TUNGA)
Billig enkel kamera
Våtdräkt
Billig enkel radio
Kompass (orienteringskompass)
Anteckningsbok och penna
Våtsockor/Våtskor
Midi
Plåster
Tändstickor ( vattentätt förpackade i t.ex filmburk )
Vattenflaska (PET 1.5 lit)
Tesa Band (vävtape)
Vass kniv ( helst rostfri )
15 m 4 mm flätad polyester lina
Tvättmedel Y3
Paddel ( fastsatt i båten helst utan linor )
Öskar
Svamp
Fånglina (förtamp) 8 (10) mm 5-10 meter ( ej krok i änden )
Gummiproppar fästa med lina
De äldsta
Campingkök med kastrull/stekpanna och bränsle

Anmälan till Ägnölägret 2022
Namn : _______________________________________________________________________
Adress : ______________________________________________________________________
Postadress : ___________________________________________________________________
Personnummer ( OBS!!10 siffror ) :______________ - ________ Tel : __________________
e-post:_______________________________ Önskad storlek på T-shirt (S, M, L, XL, XXL)
( )
( )
( )

Jag anmäler mig till grupp MINI 26/6 – 9/7 2022
Jag anmäler mig till grupp MIDI 26/6 – 16/7 2022
Jag anmäler mig till grupp ________ och deltar tiden __________ till _________
Skäl för annan tid enligt ovan: _______________________________________________

Jag har eget tält storlek : ___________ mans som väger ungefär _________ kg.
Jag själv väger ____________ kg och är ________ cm lång.
Jag är Van ( ) / Ovan ( ) vid lägerliv.
Jag Kan ( ) / Kan inte ( ) segla.
Jag vill köpa ________ st Packsäckar a´ 350:- av föreningen.
Jag är allergisk mot : _____________________________________________________________
Andra upplysningar : ____________________________________________________________
Jag har båt, typ : ________________________________________ Nr:__________
Jag kan låna ut båt, typ :__________________________________ Nr: __________
Jag vill låna båt typ : ____________________________________
Undertecknad målsman intygar att deltagaren är väl simkunnig och ger mitt medgivande till att ovanstående
barn deltar i seglarlägret
Obs! Anmälan är bindande. Avgiften eller del av avgiften betalas endast tillbaka vid allvarlig sjukdom eller
liknande..
Ort:____________________________________________ Datum : ___________________________
Underskrift : _______________________________________________________________________
Förtydligande : _____________________________________________________________________
Telefon : __________________________________ eller ____________________________________
Skicka helst anmälan senast 15/5 2022 till :
Nils Björkman, Heimdallsvägen 23, 151 60 Södertälje. Eller nisse@hisstema.se

