Ragnar Lodbrogs Sønner
Det Danske Spejderkorps

Sejlsæson 2014, juniorer

Sejlsæsonen starter efter standerhejsning – hvilket vil sige at, vi naturligvis snart skal ud og sejle.
Vandet er endnu meget koldt og luften er også kold om aftenen, derfor er det vigtig, at børnene altid
har det rigtige tøj på.
Vi anbefaler følgende til sejlads i optimistjolle:
Overkrop & ben:
Våddragt med korte eller lange ben/ærmer. Under våddragten kan det være godt at have skiundertøj
her i starten af sæsonen. Det er yder mere en god ide at have et sæt regntøj med, som kan tages uden
på våddragten – regntøjet er vindtæt og er med til at holde på varmen, når man har været væltet i
vandet.
En hue vil også være super.
Eller
Et sæt godt kraftig regntøj, hvor under børnene har ski-undertøj.
Fødder:
Uldsokker og badesko/vådsko/Gummistøvler
Der er dog en risiko for, at miste støvlerne, hvis man ryger i vandet.
Skiftetøj:
Børnene skal altid have skiftetøj med –
Redningsvest:
Alle børn får tildelt en redningsvest, som vi tilpasser til netop dem. Vi sætter navn på, så de altid får
den samme vest. Alle veste er godkendte og lever op til kravene i vores sejladsreglement.

Meget vigtig!
Sommer mødetid:. 18:30 – 20:30
Da vi ikke er nok ledere – er det nødvendigt, at der som minimum er én forældre, der hjælper
til hver gang.
Opgaven bliver, at hjælpe os med, at få joller og børn i vandet, stå på broen og hjælpe, når jollerne
kommer ind og assisterer i motorbåden.
Jeg har neden for lavet en liste med datoer, navne og telefonnumre – så kan i selv bytte
indbyrdes.
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Dato
12-05-2014
19-05-2014
26-05-2014
02-06-2014
09-06-2014
16-06-2014
23-06-2014
Sommerferie
18-08-2014
25-08-2014
01-09-2014
08-09-2014
15-09-2014
22-09-2014
29-09-2014

Spejder
Magnus Garn
Mark Jensen
Caroline Holmberg
Tim Katkjær
Villum Hare-Mortensen
Asta Mohr
Luna Brandt

Telefon
29428310
23241890
21130393
23449288
30533013
51946326
41417635

Hans Christian Bøge
Laurits Christensen
Anna Koch
Julie Glass
Lucas Ipsen
Villiam Vestergaard
Sara

21702747
40424151
61663656
49131357
23998235
22620054

Sø-hilsner
Jens og Brian

Kontakt info:
jens@jb-aps.dk
Jens:
Brian:
bw@holm-halby.dk

4042 3880
4045 9406
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