
Åbo Vildar kommer att ordna segling för de yngre åldersgrupperna med både jollar och kölbåtar.

Seglingssäsongen tre första tillfällen som Åbo Vildar ordnar kommer att vara den 30.5, 31.5 och den 7.6.

Vid segling ombord på kölbåt kan max. 8 scouter delta, på jolleseglingen kan 10 scouter delta. Gällande

anmälningen är det först till kvarn som gäller, men vi försöker se till så att alla som vill kan delta i

åtminstone ett seglingstillfälle. Alla tre seglingstillfällen ordnas vid Airisto Segelsällskaps hamn ute på

Hirvensalo (Valfångaregatan 10): https://goo.gl/maps/n7JUQVb5NER2uD4bA

Sista anmälningsdag för alla seglingstillfällen är den 23.5!

30.5 Segling med s/y Windis

Tid: 17.30 - 20

Plats: ASS-hamnen, Beckholmen

Vi kommer att testa på kölbåtssegling med scoutkåren koffans kölbåt s/y Windis. Med sig får

man ha:

- Kläder enligt väder (tänk på att det kan vara svalare ute på havet)

- Flytväst (finns även att låna)

Anmäl dig till seglatsen via Kuksa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=51604

31.5 Jollesegling

Tid: 17.30 - 20

Plats: ASS-hamnen, Beckholmen

Vi kommer att testa på segling med optimistjollar vid Airisto Segelsällskaps småbåtshamn. Med

sig får man ha:

- Kläder enligt väder (tänk på att det kan vara svalare ute på havet)

- Ett klädombyte + handduk (om man råkar ta sig ett dopp)

- Flytväst utan krage (det finns även några att låna)

Anmäl dig till jolleseglingen via Kuksa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=51607

7.6 Segling med Windis

Tid: 17.30 - 20

Plats: ASS-hamnen, Beckholmen

Vi kommer att testa på kölbåtssegling med scoutkåren Koffans kölbåt s/y Windis. Med sig får

man ha:

- Kläder enligt väder (tänk på att det kan vara svalare ute på havet)

- Flytväst (finns även att låna)

Anmäl dig till seglatsen via Kuksa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=51605
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FiSSc (Finlands Svenska Scouter) ordnar även ett seglingstillfälle i Åbo för äventyrsscouter.

2.7 Segling med s/y Navigator

Äventyrsscouter och de som kommer att bli äventyrsscouter nästa höst (de som är födda år

2012) har möjlighet att delta i en dagsseglats med segelbåten s/y Navigator. Navigator är

Finlands Svenska Scouter r.f:s skolningsbåt. Seglatsen ordnas i Åbo den 2.7 (sista anmälningsdag

15.6). Du hittar mera information och anmälningslänk genom att klicka på länken nedan.⛵

https://www.scout.fi/event/fissc-dagsseglats-for-aventyrsscouter-abo/

Även för seglingskunniga vuxna som är intresserade av scoutsegling ordnas en kvällsseglats på s/y

Windis. Seglatsen ordnas torsdag 18.5 kl.17.30-20.30. Sista anmälningsdag är 16.5, men det finns endast

8 platser och först till kvarn principen gäller. Mera info finns i anmälningsformuläret i Kuksa:

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=49579

Seglingshälsningar,

Åbo Vildars ledare
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