Laserförbundet i samarbete med OXSS arrangerar läger
Oxelösund 4-5 Maj
Målgruppen för lägret är seglare som tänker segla Laser GP / Master under säsongen. Alla
Laser klasser är välkomna, Laser 4.7/Laser Radial/ Laser Std./Masters
Tränare för Lägret:
Tränare är de rutinerade f.d. laserseglarna Erik Lindén, och Filip Larsson. Erik har gått Motala
seglargymnasium och är nu bosatt i Oxelösund där han driver segelloftet Marinex. Han har flera SM
medaljer i ett flertal jolleklasser. Idag är Erik lasertränare i OXSS. Filip har även han gått på
seglargymnasiet i Motala, nu bosatt i Västerås. Filip har skördat både svenska och internationella
framgångar och seglar idag på olika kölbåtar.
-Två rutinerade laserseglare alltså!
Tränarstaben kommer justeras/utökas vid behov.
Anmälan:
Lägret kostar 1000 kr och inkluderar två luncher, middag och frukost.
Anmälan till malin.ljungdahl@bromsrenh.se senast mån 29 april
Betalning sker i samband med anmälan till OXSS swish 123 1702 406, märk med namn samt laserläger.
Träningen sker på fina seglingsvattnen utanför Femöre, med kort utsegling och stor chans till vind och
vågor! Under helgen kommer vi ha en fotograf på plats som kommer filma med drönare samt
stabiliserad kamera vilket ger grymma möjligheter till videogranskning. Fokus under lägret kommer
anpassas efter önskemål samt rådande väderförhållanden.
Boende/ackordering:
OXSS Klubbhus (Ingår i Lägeravgift): På egen madrass i OXSS fina klubbhus, där vi även kommer att äta
frukost, lunch och middag.
Femöre Marina (Kjelles stugor) ligger ett par hundra meter från klubbhuset. Bokas separat av seglarna
själva: Ring Kjelle på tel 070-213 40 66
First Hotell Ankaret ligger i centrum av Oxelösund, ett par kilometer från marinan. Bokas av seglarna
själva.

själva https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/oxelosund/

Frågor och ytterligare information: Erik Lindén, 070-216 74 52

Klubben öppnar 08:30
Lägret börjar lördag 10:00 riggade och klara
Lägret slutar 16:00 på söndag

SSF:s Laser Guide hittar du via denna länk, bra att fräscha upp kunskaperna
inför lägret http://www.svensksegling.se/Juniorsegling/traning/SSFsLaserGuide.
Om inte lägrets anmälda överstiger 10 personer 2 dagar innan start reserverar vi oss för att kunna
ställa in, full återbetalning kommer då att ske.

