
 
 
 
Svenska Laserförbundet med klasstränarna inbjuder till 4,7 läger och 
Olympiska Regattan i Saltsjöbaden 
 
Datum: 29-30/9 & 6-7/10 
 
Plats:  Saltsjöbaden 
 
Klasser:  Laser 4,7 
 
 
Idé 
Vi som klassförbund vill få ordentlig fart på 4,7 i Sverige. I Europa är det den snabbaste 
växande juniorklassen! För att få seglarförbundet att rekommendera klassen som junior-
båt måste vi uppfylla viss kvalité bl. a ska klassen visa upp en etablerad tävlingsverk-
samhet i Sverige. Målet är att få med klassen på JSM. Det är därför väldigt viktigt för 
oss att ni deltar på Olympiska Regattan och inte bara på lägret. 
 
Anmälan till läger 29-30/9 
Anmälan görs senast 25 september till msundelin@gmail.com och ska innehålla uppgif-
ter om namn, mailadress och telefonnummer. 
Kontakta Martin Sundelin på mail eller telefon 073-785 0117 om du har några frågor. 
 
Anmälningsavgiften är 750kr för lägret och sätts in på Laserförbundets PG 87 41 15-9. 
För att vara med måste du även vara medlem i Svenska Laserförbundet, för att bli med-
lem gå in på http://www.lasersweden.se/om-forbundet/bli-medlem/. 
 
Anmälan till Olympiska Regattan 6-7/10 
Görs på http://www.ksss.se/Kappsegling/Kappseglingar/Olympic-Class-
Regatta/anmalan-bankappsegling1/. Innan 30/9 för att slippa förhöjd avgift. 
 
Boende & mat 
På lägret har vi boende i Seglarvillan som ligger i direkt anslutning till hamnplan. Du-
schar finns i KSSS omklädningsrum. Mat lagar vi i KSSS cafeteria. Ni kommer att de-
las in i matlag där ni ansvarar för olika måltider. Vi står för inköp. 
 
Packlista 

- Lakan 
- Vattenflaska och fyskläder 
- Anteckningsmaterial 

 
 
 
 



Tidsprogram 
 
Fredag 
18.30 - 19.30  Registrering och incheckning 
19.30   Middag 
 
Lördag 
8.00  Frukost 
9.00   Riggade och klara för seglingspass 1 
12.00 – 13.00 Lunch 
13.15   Riggade och klara för seglingspass 2 
18.00   Middag 
19.30 – 20.30 Kvällsaktivitet 
 
Söndag 
8.00  Frukost 
9.00  Riggade och klara för seglingspass 3 
12.00 – 13.00 Lunch 
13.15  Riggade och klara för seglingspass 4 
16.00  Avslutning 
 
 
Välkomna! 
 
Martin & Peter Sundelin 
 


