
Välkommen till Lerbergets Segelsällskaps seglarskola 2023!  
  

Kurs: Sjöpirater vecka 26 

 

Tid:  26/6 – 30/6 (månd – fred) klockan 09.30 – 12.00.  

 OBS! Vid kursens uppstart kl.09.30 den 26/6 vill vi att en förälder stannar för information ca 

15 min. 

 

Plats: Samling vid jollebodarna/trädäcket vid södra delen av Lerbergets hamn. 

 

Kort info om kursen: 

Sjöpiratkursen är tänkt att vara en liten introduktion till segling och båt- och sjövett, men med 

mycket fokus på att ha roligt. Vi kommer t.ex. att leka lekar på land, skicka flaskpost, åka 

med i olika båtar, kanske gå på skattjakt eller bygga sandslott för att bli riktiga pirater.  

Mellan och i samband med lekarna försöker vi bygga in ett grundläggande sjövett; t.ex. att 

alltid ha flytväst i hamnen och ute på båtar, inte springa på bryggorna och ha koll på varandra.  

 

Utrustning:  

• Flytväst/ seglarväst (finns att låna om 

man inte har) 

• Vattenflaska 

• Keps 

• Gympaskor/sandaler som får bli blöta 

(vi seglar inte barfota) 

• Solskydd 

• Regnkläder 

• Ett ombyte kläder 

• Handduk och badkläder 

• Mellanmål, t.ex. smörgås, frukt och 

något att dricka. 

 

Packa i en bag/ryggsäck och märk gärna dina tillhörigheter med ditt namn och 

telefonnummer. 

 

Ibland är vi ute och seglar lite i de större båtarna eller åker motorbåt, då kan det skvätta lite 

och kläderna bli lite blöta. Därför vill vi att ni har med er ett par extrakläder som kan lämnas 

på land. Det kan också blåsa lite extra och bli lite kallare i hamnen och ute på havet, därför är 

det bra att ha en extratröja med om man skulle bli kall.   

Vi vill också att varje barn har med sig en egen namnad vattenflaska att dricka ur. Vi kommer 

att ha många av våra samlingar utomhus så tänk på att det blåser och är kallt vid havet så ha 

med varma och vindtäta kläder. 

 

Kontakt:  

Om du inte kan komma vid något tillfälle, kontakta huvudinstruktören.  

Meddela även eventuella allergier, mediciner eller annat som instruktörerna bör känna till 

första dagen.   

 

Utbildningsansvarig: Marie Berg, 0705-228115, mail: seglarskola@lerss.se 

 

Avgift: 500 kronor + medlemskap.  

mailto:seglarskola@lerss.se


Bra att veta:  

Under hela sommaren kommer Lerss att ha kvällsseglingar och aktiviteter. De flesta av dessa 

riktar sig till de som kan segla (förhoppningsvis piraterna om några år!) men på onsdagar ger 

vi ibland även seglingssugna föräldrar och yngre barn chansen att följa med ut i vår C55:a 

tillsammans med en eller två kunniga seglare. Det kan vara kul att ta med sig något att grilla, 

för efter seglingen sätter vi igång grillen och umgås.   

 

 

Välkommen! 


