26 - 29 MAI 2022

EMNEKURS SJØ
Speiderseilas

Til ledere og rovere
Emnekurs sjø 2022 avholdes på vestlandskysten utenfor
Tananger. Her bruker vi en langhelg på å bli bedre kjent
med hverandre mens vi lærer å seile speiderskøytene i
en ordentlig speiderseilas. Kurset er et lavterskeltilbud
der både de med lite og mye erfaring får oppleve sjøen
og seilas sammen med andre sjøspeidergrupper.

Torsdag

15:00 Speiderhuset åpner
16:00 Middag serveres
18:00 Programstart

Fredag

Skøyteseilas fra Tananger, gjennom
holmer og skjær til Kvitsøy. Her besøker
vi trafikkstasjonen før turen går videre
innover fjordene.

Lørdag

Vi seiler til Midtholmen i Stavanger. Her
blir det middagsservering, gamle
sjømannshistorier og leirbål på kvelden.

Søndag

Vi seiler hjem til Tananger, pakker oss ut
av båtene og spiser felles lunch før
avslutning. Avreise ca kl 13:00

Mer informasjon kommer til påmeldte.

Påmeldingsfrist 15. mai gjennom
medlemssystemet. Førstemann til
mølla, det er begrenset antall
plasser.
Forkunnskaper: Ingen
Husk å ta med
Redningsvest
Ulltøy, lue, hals og votter
Vind- og vanntett yttertøy
Sovepose

26 - 29 MAI 2022

SJØPEFF
Til speidere i ungdomsskolealder
Årlig arrangerer sjøspeidernettverket et eget peffkurs
for sjøspeidere. I 2022 avholdes det i Ryfylke med base i
Sandnes. Her bruker vi en langhelg på å planlegge seilas,
navigere og seile patruljebåter i vestlandets flotteste
basseng. Med sjøspeidere fra hele landet, båten fylt
med god stemning og 3 overnattinger blir det en
langhelg man sent glemmer.

Torsdag

14:00 Speiderhuset åpner
15:00 Middag serveres
17:00 Programstart, planlegging av
patruljehaik med båt.

Fredag

Vi iverksetter torsdagens planlegging i
patruljebåter. Seilasen går innover
Ryfylket med vind i seilene.

Lørdag

Planlegging av dagens seilas før seilene
heises til topp og turen går videre.

Søndag

Vi seiler hjem til Sandnes, pakker oss ut
av båtene og spiser felles lunch før
avslutning. Avreise ca kl 13:00

Mer informasjon kommer til påmeldte.

Påmeldingsfrist 15. mai gjennom
medlemssystemet. Førstemann til
mølla, det er begrenset antall
plasser.
Forkunnskaper: Lettmatros eller
tilsvarende
Pris: 800kr

