Æfingabúðir Í Hafnarfirði. 2.-9. júlí 2016
Dagskráin hefst sunnudaginn 3. júlí og æft verður alla daga fram á fimmtudag en á
föstudag og laugardag verður æfingabúðamót. Nánari dagskrá er að finna hér á eftir.
Áríðandi er að fólk skrái sig sem fyrst með að senda póst á namskeid@sailing.is
Aðstaðan:
Siglingaaðstaðan í Hafnarfirði er í og fyrir utan Hafnarfjarðarhöfn í hraunavík, allt eftir veðri og vindum.
Uppi á seglalofti (Sal) þyts verður aðstaða til matarmála og funda.

Dagskrá:
Laugardagurinn 2. júlí er komudagur í Hafnarfjörð og ekki er gert ráð fyrir að siglt verði þann dag.
Annars verða dagarnir, sunnudagur 3. júlí til fimmtudags 7. júlí, skipulagðir í meginatriðum á eftirfarandi
hátt:
09:30 - 10:15

Fundur um viðfangsefni dagsins í sal Þyts

10:15 - 10:45

Bátar gerðir sjóklárir

11:00 - 13:00

Æfingar á sjó

13:15 - 14:15

Hádegismatur með léttum fundi á eftir.

14:30 - 16:00

Æfingar á sjó

16:15 - 16:45

Millimál / kaffi

Miðvikudaginn 6. júlí verður siglt til kl. 13 og eftir það verður óvænt og grillveisla.
Föstudagurinn 8. júlí og laugardagurinn 9. júlí verður siglingakeppni
09:45 - 10:00

Skipstjórafundur

11:00 -

Fyrsta viðvörunarflaut

13:00 - 14:00

Hádegismatur

14:30 -

Fyrsta viðvörunarflaut
Millimál / kaffi þegar komið er í land

Eftir verðlaunaafhendingu verður boðið upp á grillveislu og geta aðstanendur keypt sig inn í hana gegn
vægu gjaldi.
Frágangur og brottför er sunnudaginn 10. júlí.

Þjálfarar:
Yfirþjálfari verður Tim Anderton en auk hans koma þjálfarar frá siglingafélögunum á landinu og sameina
þeir krafta sína í að gera þessa viku einstaklega skemmtilega og eftirminnilega.

Matarmál:
Innifalið í þáttökugjaldinu er:
Hádegisverður og millimál / kaffi.
Grillpartí er miðvikudaginn 6. júlí og laugardaginn 9. júlí

Verðskrá
Þáttakendur:
Matur, Grill, þáttökugjald

17.000 kr

Aðstandendur:

Fullorðnir

Börn

Grill 6. júlí

2000 kr

1000 kr

Grill 9. júlí

2000 kr

1000 kr

Samtals:

4000 kr

2000 kr

Skráning
Skráning fer fram með því að senda póst á namskeid@sailing.is. Aðstandendur eru einnig beðnir um að
skrá sig ef þeir vilja taka þátt í grillinu.

Annað
Félögin eru beðin um að skaffa umsjónar- og ábyrgðarmenn þeirra þáttakenda. Þeir ábyrgðaraðilar sem
koma með þáttakendum geta átt von á að fá einhver tilfallandi minniháttar störf sem fylgja æfingabúðum
af þessu tagi. Nánari upplýsingar gefur Markús í síma 841-0457.

