
Ny sesoNg med seilcamp
Joller og brett

Jolle og brett
eiNar BergslaNd
Tlf: 91177121einar.bergsland@eienor.no

Håkon M. nissen-Lie 
Tlf: 41040816, mart-nis@online.no

Hans-ariLd Fredriksen
Tlf: 93092044, hansaboge@gmail.com

augusT nissen-Lie
Tlf: 945 41 012, august.nissen-lie@live.no

CaMiLLa FugLesang eide
Tlf: 99586846, camillafv@hotmail.com

gorM Leiknes
Tlf: 93480619, gorm.leiknes@storebrand.no

knuT Haneborg
Tlf: 472 52 775, knut@fritids-senteret.no

uLrika Leikvang
Tlft: 92 92 261, ulrika.leikvang@gmail.com

NESØYA IL

2016 
PåMeLding
www.nesoyail.no

Tur og hav
alle er velkommen. du trenger ikke å ha båt 
for å være med.

Tonja Løve groTH
Tlf: 90 92 55 67, tonja@nesoyail.no

NYTT
UngSeil

seilgruppe 
for ungdom



Formål:
videreutvikle vårt vannsportmiljø på Hvamodden. Fokus er rettet 
mot barn med seiling, sjøvett og glede. 
i år tilbyr vi kurs hvor foreldre kan seile sammen med sine barn, 
både i jolle og på brett. Tidligere seilerfaring er ikke nødvendig, 
men heller ingen hinder.

A-joller
Tirsdag 18.00-19.00 – nybegynnere
Tirsdag 19.00-20.00 – viderekommende
Torsdager 18.00-19.30 Torsdag – Foreldre og barn
alle barn må stille med varme klær og godkjent vest. Foreldre 
bør også være godt kledd da foreldrene ofte er med i båtene. 
det forventes at foreldrene er med å rigge opp og ned båte-
ne. barna skal kunne svømme.

Brettseiling
Mandag kl 18.00 – 20.00 Ladysurf. Fra 18 år
mandag 18.00-20.00 Mansurf  – nybegynnere og viderekommende
Mandag kl 16.30 – 18.30 brettseiling 14 til 18 år
Tirsdag kl 17.30 – 19.00 brettseiling nybegynner 9 til 13 år
onsdag kl 18.00 – 20.00  brettseiling 9 til 14 år
Torsdag kl 18.00 – 20.00 ungseil, vannsportgruppe for ungdomskoleelever.
all som skal være med på brettseiling må ha god varm våtdrakt, våtsko og skik-
kelig vest. alt  annet utstyr har vi. det forventes at foreldrene bidrar. nærmere 
informasjon om dette vil bli gitt. barna skal kunne svømme.

Utstyr
• åtte a-joller i moderne design, litt 

større enn optimistjolla.  kan seiles 
av en til tre personer (voksen med 
to barn). de viderekommende parti-
ene vil benytte forseil, noe som gjør 
båtene mer utfordrene.

• rs Feva. rask jolle med fokk og 
gennaker.

• store og stabile seilbrett som 
egner seg for opplæring og seiling i 
oslofjorden.

 Nye barnerigger, medium rigg eller 
stor rigg ut fra ferdigheter og vind-
styrke.

• alle kurs kr. 1300

For sesongen 2015 vil vi sette et tak på 60 
a-jolle seilere 

nytt av året:suP - stand up Paddle. Moro 
for store og små når vinden uteblir. bra for 
små for første skritt mot windsurfing. 
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