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Ett nytt seglarår!

Nu är det dags att anmäla sig till påsklägret

Foto: Gary Bergström

Foto: Anki Kloek

Anton Kloek o
ch Viktor Törn
qvist
forsar fram i su
ndet vid Utho
lmen i
jollar signerad
e Stefan Joha
nsson.

Victor Bergström
blev en av
mottagarna av
kommunens
tenntallrik.
– Sidan 5 –

Lär dig segla!
Vi har kurser för barn från sju år och uppåt.
– Läs mer på sidorna 14-15 –

Kaparens nya kläder
En fräsch kollektion från Pelle Pettersson Yachting
– med specialpriser för dig som är eller blir medlem.
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Välkommen in till din närmaste Volvo Penta Återförsäljare.
Nu har du tillfälle att göra vårfynd med förmånspriser på
produkter som gör sjölivet både säkrare och bekvämare. De

VÅRPRIS

VÅRPRIS

förmånliga vårpriserna gäller fram till 10 april 2002 –
praktiskt taget hela momsen är rabatterad. Passa på!

VÅRPRIS

VÅRPRIS

VÅRPRIS

VÅRPRIS

VÅRPRIS

VÅRPRIS

VÅRPRIS

Välkommen in till Din närmaste Volvo Penta Återförsäljare.
Adressen finner Du på Gula Sidorna eller på www.volvopenta.com

KAPARBLADET

SSKa
Gottskär
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KAPARBODEN
ENASTÅENDE ERBJUDANDE!!
KOM MED I KAPAREN!!
Kaparens klubbjacka med broderat klubbemblem, designad
av Pelle Petterson Yachting. Vattentät mjuk jacka i microfiber
med andasfunktion. Tejpade sömmar, fleecefoder. Dragsko i
nederkant, vindskydd vid dragkedja samt infälld kapuschong i
krage.
Finns i färgerna: off-white, mcllanblå och marin.
Storlek: 140-160 cl., XS-XXI,.
Rek. butikspris, 1.695:Nettopris ej medlem, 1.495:Nettopris Medlem, 985:-

Kaparen pikeskjorta med broderat
klubbemblem, designad av Pelle
Petterson Yachting.
100% bommullspiké 220 gr. av
mycket hög kvalitet.
Finns i färgerna: vit och marin.
Storlek 140-160 cl., XS-XXL.
Rek. butikspris, 395:Nettopris ej medlem 395:Nettopris medlem, 295:Kaparens Multibag designad av
Pelle Petterson Yachting, i kraftig
Oxfordnylon med broderat klubbemblem. 120
liters volym, Välgjord och genomtänkt med massor av
fack, ventilerade såväl som för blöta kläder. En stor finess är
den avtagbara ryggsäcken för t.ex. strandhuggspromenader.
Finns i färgerna: off-white, rost och marin.

✂

KVALITETSGARANTI
Pelle Petterson Yachting garanti
gäller på samtliga produkter. Garantin omfattar tillverknings- och materialfel. I den händelse att fel föreligger kommer Pelle Petterson Yachting att byta ut eller reparera skadan
utan kostnad.

Rek butikspris, 795:-. Nettopris ej medlem, 795:-. Nettopris medlem 495:Beställ senast den 22 mars, på denna talong eller på www. kaparen.nu. Beställningsbekräftelse skickas till er med inbetalningsavi.
Leverans: under maj på SS Kaparens kansli, klubbhuset på hamnplanen i Gottskär.
Betalningsvillkor: Förskottsbetalning efter mottagande av beställningsbekräftelse.
Obs: Beställningen är bindande! Osäker på storleken? Prova kollektionen på kansliet, tisdagar 18:00 - 20:00.
Vänd på talongen och fyll i dina personuppgifter mm.

Artikel
Klubbjacka
Pikéskjorta
Multibag

Storlek

Färg

Antal

Á-pris

Tot.pris
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Segelsällskapet Kaparen
inbjuder till

PÅSKLÄGER
för optimistjolleseglare
i Gottskär 2002

Tisdagar kl 17-20

Träningsläger 25-28 mars
Tränare: Jens Kulstad

är Kaparkafét öppet för alla medlemmar.
Ta gärna med gäster!

Samling klockan 10.00 den 25 mars.
Lunch serveras måndag - torsdag

Då träffas vi under otvungna former för att
umgås och prata om livets allvar och glädjeämnen. Som till exempel segling och båtar.

Påskregatta 29 mars
I avgiften, som är 700 kr, ingår träning & lunch.
Logi kan ordnas.

Platsen? Klubbhuset på hamnplanen i
Gottskär, såklart!

Anmälan senast fredagen den 15 mars till
Anki Kloek 0300-643 35, 0709-87 15 95
eller till E-mail: info@kaparen.nu

Välkomna!

Avgiften betalas på plats den 25 mars.

VÄLKOMNA

Är medlem i SS Kaparen, medlemsnr:.........................................................
Är ej medlem i SS Kaparen men önskar bli:

❑ Familj 360:-

❑ Senior 220:-

Porto

❑ Junior 110:-

Förnamn:.....................................

Efternamn:.........................................................

Adress:........................................

Postadress:.........................................................

Telefon:.......................................

Mobil:................................................................

Datum..................... Namnteckning...........................................................................

SS Kaparen
Gottskärsvägen 180
439 94 Onsala

KAPARBLADET

Allt i marksten, fastighet och trädgård.
Underhåll och reparation, snickeri och målning.

Lasses Båtkapell AB

Tel 0300-710 26

Specialiteter:

GÄRDESGÅRD och TRÄDGÅRDSSTEN
0736-96 62 18

Innehar F-skatt

Vårfin i håret!

Kuttervägen 10, Onsala
Öppet: Måndag, tisdag, torsdag, fredag

nn

Sittbrunnskapell
Båtkapell – Sprayhoods
Reparationer
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Tisdag och torsdag även kvällsöppet

Tidsbeställning: 0300-641 69

Tikkurila
färgsortiment
Tel 618 88.
Öppet:
Vard 10-18.
Lörd 10-14

Mariedal

KAPARBLADET
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Välkomna till en ny seglarsäsong
odå, Kaparen jobbar idogt
för sina medlemmar. Ett nytt
seglingsprogram har redan
lagts ut på vår hemsida. Titta på
www.kaparen.nu
Det är mycket ambitiöst och
ger en möjlighet för alla att delta
i seglingssportens tjusning.

J

Ordförarns

spalt

Vi får två kölbåtar
Detta är en jättesatsning för
klubbens medlemmar i åldern
15+. Vi har beslutat om inköp av
två kölbåtar av typen H-båt.
De har samma skrov som
Solingen men kan även nyttjas
som såväl startbåt, för kölbåtsseglingar och framförallt för
matchrace.
Ni ungdomar som känner för
att delta i ett matchracegäng, hör
av er till vår kölbåtsansvarige
Gerhard Svensson. Utöver
matchrace, kan ni segla i olika
kölbåtskappseglingar och t.o.m.
få möjlighet att disponera båtarna över en helg. Exempelvis
segla till vår Mönsterstuga och
ha det trevligt.
Villkor med mera finns hos
Gerhard Svensson och vår
kappseglingsordförade
Dan
Björkman.

Trissjollen, en
utmaning för alla
Vår trevliga Lena Malm drar
igång en särskild Trissjollesektion i år. Där kan man lära sig
segla tvåmansbåt, att kappsegla,
att delta kappseglingar.
Trissjollen är en fantastisk båt.
Den är allround och seglas med
både storsegel, fock och spinnaker. Seglas med två eller till
och med tre personer. En
registrerad klass, vilket ni kommer att se i år. I Gottskär skall
seglas både sprint-SM och SM I
trissjolle.
Anmäl er till årets stora klasssegling.
Lena Malm kan kontaktas via
sskalena@hotmail.com
Eller via klubbens telefon.

Peter Söderberg

Ny adress
Vi har ju tidigare haft boxadress, men byter nu till ny
adress, nämligen:
SS Kaparen
Gottskärsvägen 180,
439 94 Onsala

Något tråkigt...
Gottskärs främsta ”staty” och
riktmärke, nämligen Tribunen,
har drabbats av ålderskrämpor.
Trots att fundamentet blivit tacksamt renoverat, så har det visat
sig att hela överbyggnaden ruttnat sönder. Taket har klarat sig
men väggarna måste bytas ut.
Det blir en stor och ovälkommen kostnad för klubben. Men,
vår utomordentlige intendent
Anders Tärby har tagit på sig
denna svåra uppgift och vi hoppas att Tribunen skall kunna bli
användbar igen till vårens första
seglingar. Invändigt har Ylva
Weimar lämnat ritning på hur en
modern starttribun skall se ut.
Tack både Anders och Ylva.

Kaparflaggan
Vårt varumärke. Än så länge
har jag inte från någon fått någon

förklaring till varför vår flagga
ser ut som den gör.
Jag har tillfrågat vår gamle
hedersordförande Gerhard Hobohm, men han hade ingen
aning, med mindre än han sa
”att någon har väl en gång i tiden
hittat på den”
Det kanske börjar bli tid att
revidera
vår
marknadsföringssymbol, att modernisera
den och framförallt redovisa vad
flaggan står för.
Idag kan man tro att den hör
hemma lika väl på en MC-jacka
som protestflagg.
Nåväl, kära Kapare, vi skall
inte ändra på något utan ert tillstånd, men man kan ju tycka (jag
gör det) att den svarta sorgfärgen
med en gul ”plupp” kanske
borde göras om. Varför inte marinblå bakgrund (som havet) och
en större stjärna såsom solen i
gnistrande regn.
Tacksam för era synpunkter
till min e-post: peteress@
telia.com
Jag lovar, jag skriver ut dem
och redovisar för styrelsen.
Några av oss kapare var nere
vid Hamnplan för att diskutera
livets allvar och naturligtvis
Kaparen. Vi fick då besök av vår
trevlige ordförande i kommunstyrelsen – Roger Larsson. Ett
givande samtal.
Fortsätt engagera Dig!

Bra jobbat
”Anki” Kloek har gjort ett
fantastiskt jobb med att ge ut ett
helt nytt seglarskoleprogram.
Tillsammans med Emelie Linheden har vi idag en seglarskola
som få klubbar kan visa upp.
De har delat ut program under
Båtmässan och lagt in hela programmet på vår hemsida. Titta
på denna och anmäl era barn till
västkustens sannolikt bästa
seglarskola.
För övrigt så kommer vår tuffa
tjej Emelie att segla matchrace

När du betalar medlemsavgiften
Inom kort kommer avierna för
medlemsavgifterna att skickas
ut. Vårt datasystem som hanterar
medlemsregistret kräver födelseår. Det är till för att få fram statistik för beräkning av bidrag
som föreningen erhåller.
Vi ber dig således när du

betalar att korrigera eventuellt
felaktigt eller uteblivet födelseår.
Sker betalning t ex via
internet, se även till att samtliga
medlemsnummer kommer med
för att korrekt registrering kan
göras. Saknas telefonnummer,
ange även detta.

Familjeavgift avser bara de i
familjen som bor på samma
adress. Har barn flyttat hemifrån
är de således en fristående
medlem eller bildar ett nytt
familjemedlemskap.

Gerhard Svensson
Registerhantering

och kölbåtsseglingar med våra
nya H-båtar.
Häng på nu, ni ungdomar som
vill lite mer.

Kaparkafé
Jag kan inte nog berömma
Anders Tärby – vår chefsintendent. Han nås alla vardagar i vårt
kansli mellan 10 och 12 utom
tisdagar då vi har Kaparkafé, en
grej som Anders ordnat.
Det öppnar kl. 16.00 och pågår
till minst 20.00. Här träffas
medlemmar och inbjudna till att
”spåna” om segling, klubben,
ishockey, jakt eller vad man själv
vill.
Jag rekommenderar detta,
kom till kaféet och ha trevligt.

Välkommen...
...Bert Isaksson, som ny vice
ordförande. En gammal räv i
Kaparesammanhang. Otroligt
segelkunnig och en man med
kunskap inte bara i seglingsregler utan vetskap om vad som
gäller.
Catharina Herou, som ny
tävlingsseketerare. En tjej med
gedigen seglingsledareutbildning och mycket mer. Duktig på
segling och kommer kanske att
tillsammans med sin dotter delta
i tris-SM ?

Sist, men inte minst
Många av våra sponsorer har
redan betalat in årets bidrag. Vi
tackar för ert stöd till ungdomsverksamheten. Komplett
lista över sponsorerna kommer i
nästa nummer.
Visst är det bättre att ha seglande ungdom i fjorden än
sne´seglande på torget i Kungsbacka.
Tack alla medlemmar för ert
aktiva stöd till vår gemensamma
klubb. Kom till kaparekaféet på
tisdagar och umgås!

KAPARBLADET
kommer nästa gång under
pingsthelgen 17-20 maj.

Manusstopp
22 april.

KAPARBLADET

www.kaparen.nu
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Montörer till havs
NautiLock,
Positionering

La

rm

vi
a

G
SM

BÅTLARM

Vi monterar även

STEREO
HÖGTALARE
GPS EKOLOD
VHF-RADIO
med mera.

All montering
görs av auktoriserad
personal på plats
i din hamn.
Ring för offert!

Tel 031-335 8005

Fax 031-335 8003
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Tenntallrik till Victor Bergström
Den årliga utdelningen av Kungsbacka Kommuns Tenntallrik skedde
torsdagen
17
januari
efter
kommiunalfulmäktigs sammanträde.
I år uppmärksammade kommunen
nio idrottare med SM och nordiska
segrar. Fem av dem var seglare, därav
fyra från Kullaviks Kanot och
Kappseglingssällskap, som vann SM i
lagsegling. Det var Fredrik Skoglund,
Ludvig Fredriksson, Lisa Ericsson och
Linda Bergstrand.
Victor Bergström vann Svenska
Mästerskapen för juniorer i optimist
som gick i Varberg veckan efter
midsommar. Grattis Victor, säger vi
övriga Kapare.

Victor Bergström med den kommunala
hedersbelöningen.

Snart är
det sommar i
Gottskär!

VÅRERBJUDANDE!
Vi bjuder Dig, som säljer fastighet genom oss, på
Mäklarsamfundets ansvarsförsäkring mot dolda fel.
(Gäller nya uppdrag. Kan ej kombineras med andra rabatterbjudanden.)

Just nu har vi många seriösa spekulanter
i Onsala, Gottskär, Lerkil, Vallda och Forsbäck!

ONSALA KYRKBY
0300-614 15

www.husmaklare.se

KAPARBLADET

www.kaparen.nu
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Succé för hemsidan
1600 besökare på en månad

F

örra vintern gick några av oss en kurs
där vi fick lära oss att jobba med hemsidan. Kursen hölls av Lena Malm,
klubbens sekreterare. Idén var att fler skulle
kunna uppdatera och hålla hemsidan aktuell,
vilket varit alldeles för betungande för en
enda person. Nu skulle varje funktion själv
jobba med sitt respektive område. Vi gick sex
söndagar, tre timmar per tillfälle, under
Lenas professionella ledning. Bland annat
var bildhantering en viktig del. Vi jobbade
tillsammans fram hemsidans utseende och
idé. Det ligger fler timmar än man tror

bakom ett sådant arbete.
Efter detta första år har utvärdering
gjorts och viss omarbetning håller på
att ske. Jag har bara fått positiva
gensvar och det har verkligen varit ett
effektivt verktyg för att snabbt få ut
information.
Det är fler än man tror som läser
hemsidan, till och med på vintern. Som
exempel kan nämnas att under september var
det hela 1600 besökare.
Lena ligger också bakom idén till ett skapa
ett nytt medlemsregister-system. Detta har

PRYLBYTARDAG
tisdagen den 19 Mars
i SegelSällskapet Kaparens Klubbhus

Här kan du sälja och köpa begagnade
seglarkläder och tillbehör
Försäljningen är öppen från 16.00 till 20.00
Du som vill kan lämna in saker till försäljning,
märk sakerna med pris och namn.
Cafét är öppet.
Välkomna!

SS Kaparen
söker

Seglarinstruktörer
Till Kaparens seglarskola i sommar söker
vi instruktörer som kan lära barn från sju år
att segla optimistjolle. Vi söker även

hjälpinstruktörer

till seglarskolan. Du bör vara minst 15 år,
ha seglingsvana och god hand med barn.
Tillika söker vi

Instruktörer till trissjolle
som har blivit väldigt populärt i Gottskär.
Välkommen till informationsträff
21 mars kl 18.00 i klubbhuset.
Hör av dig till Emelie Linheden på tel.
0300-295 28 eller Anki Kloek tel. 643 35.

testats under en tid och nu pågår finslipning
för att få önskade funktioner och möjligheter.
Systemet går i drift från och med i år.

Gerhard Svensson

Hamnen

– snart i hamn?
SS Kaparen har en fråga:
Hur kan vi hålla liv i klubbens låga?
Vågar vi satsa på OS och annat?
Det verkar som diskussionen avstannat,
trots att vi meddelat vårt stora intresse
Utveckla hamnen och Gottskär med finesse,
värna om hela vårt Onsalaarv!
Lasse i Gatan vänder sig ett varv
När, Sankta Gertrud, får vi tråda till dans?
Det är ju du som är båtfararnas stora chans.
Inte vill du väl sälja din själ
till någon som inte vill dig väl?
Nej havet och hamnen hör folket till
även om här inte längre fångas sill.
Däremot lever i Gottskärs by
folk som hört gnälla och gny
När kan en öppen förening få dansa?
Du, Sankta Gertrud, behöver ej chansa
Så förgängligt är allt guld i världen,
smälts lätt ned i folkstormshärden.
Visa nu ditt sinnelag:
Rättvisa, omtanke i ett enda tag
Föreningen öppen för alla,
vi hör redan ropen skalla.
Börja att dansa med oss Sankta Gertrud.
Kaparen gör dig då till vår brud
Peter Söderberg

KAPARBLADET
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Här är det samling
för skötsel av
Mönsterstugan

MÖNSTERSTUGAN

– något alldeles enastående
ör några veckor sedan,
hade jag glädjen att få
följa med till Mönster
med båt. Janne Morén och
Peder Öberg ställde välvilligt sin båt till förfogande.
Tillsammans med Albert
Kloek och Andreas Risne
(och hans hund Lisa)
åkte vi till Mönsterstugan.Ryggsäckar välpackade
med mammas köttbullar,
mackor och kaffe.
Mönster vid denna tid på
året bjuder en fantastisk
naturupplevelse.
Såsom ni alla vet, kan man
ju ta sig till Mönster även
landvägen (till fots). Jag vill
verkligen rekommendera er
alla att gå ut till Mönster.
Kaparens fina övernatt-

F

ningsstuga med helt nytt
värmeaggregat, ger alla möjligheten till en underbar
upplevelse.
Naturligtvis finns det alltid
saker att förbättra på stugan,
men vår chefsintendent
Anders Tärby har redan varit
där att otal antal gånger och
fixat till.
Titta på vår hemsida, under
fliken ”VI HYR UT”. Det är
OTROLIGT billigt att hyra
stugan, både veckovis eller
över en en helg.
Vattnet vid vår Kaparebrygga på Mönster har klassen
”kristall”, ett siktdjup mer än
fem meter – helt enkelt underbart.

Ett stort HURRA för vår
hedersordförande Gerhard Hobohm, som nu i
dagarna fyllde 83 aktningsvärda seglarår.
Jodå, Gerhard seglar sin
kära ”Rosita”, en snabbseglande Najad –34 med
kappseglingsrigg.
Jag har själv haft den
äran att segla med Gerhard i närmare 20 år. En
bättre navigatör och
seglare får man nog leta
efter.

vårt ”original” Andreas
Risne,
som
hade
”oförskämdheten”
att
fylla 50 år strax efter nyår.
Segla kan han, det vet vi
alla, men vad jag sett så
håller han sig till betydligt
mindre båtar än Najad 34or.
Snart skall Andreas
krypa ner i sin egenhändigt byggda OK-jolle.
Vi alla hoppas på
framgång med detta äventyr.

Peter Söderberg

Vi HURRAR också för

Peter Söderberg

VI GRATULERAR

VOLVO PENTA ÄGARE!

Hos oss får
du kvalificerad
service på din
Pentamotor
Reservdelar • Reparationer • Service

Klangfärgsgatan 4 B, 426 52 V Frölunda

Tel 031-769 14 30
Fax 031-69 30 72

www.kaparen.nu
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åtfärger till
ottenpriser!

Allt inom färg & tapeter till

RÄTT
PRIS!

Ta med
annonsen och få
en överraskning!!

DIN KOMPLETTA FÄRGBUTIK

Färghyllan AB
0300-54 13 70
Fjärås vid gamla E6
Måndag - fredag 08.00-18.00
Lördag
10.00-13.00

Segelsällskapet Kaparen

Ordförande
Peter Söderberg

Vice ordförande
Bert Isacsson

Kassör
Göran Tillman

Sekreterare
Lena Malm

Tel. 642 60

Tel 296 02

031-81 25 28

749 95

Ordförande
Tävlingskommittén
Dan Björkman

Tävlingssekreterare
Catharina Herou
0340-65 38 30

646 49

Ordförande
Säkerhetskommittén
Inge Peterson
634 62

Ordförande
Informationskommittén
Inger Peterson

Ordförande
Jollekommittén
Anki Kloek

Ordförande
Kölbåtskommittén
Gerhard Svensson

643 35

394 02

Ledamot
Emelie Linheden

Suppleant
Ingemar Jansson

627 22

605 60

Bilder: Foto-Lena, Gottskär

Hyr hos oss – Festlokal
Skärgårdsstuga – Båtplats
Klubbstugan i Gottskär

Mönsterstugan

Bokas på tel 0300-612 90
Fred kväll el lörd kväll
1 000:Övriga kvällar
500:Dagtid, må - fre
400:Stereo och porslin ingår.
Medlemmar - 25 procent rabatt

är till uthyrning under hela året.
Priser för år 2002 är
12 juni – 20 augusti
En vecka lördag – lördag 1 500:En helg lördag – söndag
700:Bokning för vecka har förtur.

Hyrtid 1 juli – 30 juni
Optimister
E-jollar el. motsvarande

300:400:-

641 47

Suppleant
Peter Bernstein

295 28

634 62

Båtplatser i båthuset

Ordförande
Intendentur
Anders Tärby

Övrig tid
En vecka, lördag – lördag
En helg, fredag – söndag
Enstaka dag
Medlemmar - 25 procent

Bokning av Klubbstugan, Mönsterstugan och Båthuset:
Anders Tärby, 0300-641 47

700:400:150:rabatt

SS Kaparen
Gottskärsvägen 180, 439 94 Onsala.
Telefon/fax 0300-612 90
E-mail: info@kaparen.nu
Hemsida: www.kaparen.nu
Postgiro 42 40 18-0
Medlemsavgifter:
Familj
Senior
Junior

360:220:110:-

KAPARBLADET
Ansvarig utgivare: Inger Peterson.
Artiklar och manus skickas till e-mail
redigera@kaparen.nu eller
på tel. 0300/634 62
Produktion och distribution:
Vickan Press HB
Förtroligheten 15, 439 30 Onsala
Annonsbokning:
Kjell Arvidsson tel 0300-298 30
vickanpress@swipnet.se
Tryck: Repetita i Bollebygd AB

www.kaparen.nu

KAPARBLADET
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Välkommen till Seglarskolan
SS Kaparen ordnar seglarskola även i år.
Vi hoppas och tror att intresset skall bli ännu större än förra året.
Vi har nästan helt nya jollar att hyra ut till dig som inte har egen.

i tycker det är viktigt med en rolig
och bra seglarskola. Den är ju för
många den första egna kontakten
med båtar och hav. Segling blir ofta en livslång hobby antingen du väljer att fritidssegla
eller att börja kappsegla.
Vi har många duktiga och välutbildade
instruktörer. De ser till att första dagens lite
vilsna grupp på som mest 20 barn blir till
sista dagens kompisgäng, som har jättekul på
den avslutande stafettseglingen med fest och
priser.
Varje kurs varar en alternativt två veckor.
Vi har en instruktör per fem nybörjarelever.
Minsta grupp som vi startar består av fem
elever och två instruktörer.
Vissa veckor har vi flera kurser per dag.

V

Följande tider gäller:
Förmiddagskurs
Eftermiddagskurs
Heldagskurs

09.00 – 13.00
14.00 – 18.00
09.00 – 16.00

Du måste vara född senast 1994 och kunna
simma 100 meter för att deltaga i
seglarskolan.
Vi håller till i Gottskär, vid båthuset på
vägen till Utholmen, samt i klubbhuset på
hamnplan.

Hyra jolle
Har du inte en egen optimistjolle kan du
hyra en av oss. Det kostar 400 kronor per
kurs.
Vi har också möjlighet att ibland använda
klubbens två Triss-jollar i seglarskolan.

Nybörjarkurs
Du väljer nybörjarkursen om du skall
börja segla för första gången eller om du känner att du inte behärskar de moment som tillhör den kursen. Målsättningen är att du skall
lära dig seglingens grunder och lite sjövett

samtidigt som du har roligt.
Det är inte ovanligt att man går denna kurs
flera gånger för att få en bra start på seglandet.
Vecka:
24-25 För- eller Eftermiddag
26-27 För- eller Eftermiddag
31-32 För- eller Eftermiddag

Fortsättningskurs
Denna kurs är till för dig som har gått
nybörjarkurs eller har seglingsvana. I samband med kursstart sker uppdelning i grupper
beroende på dina färdigheter.
Du kan delta i fortsättningskursen flera
gånger alternativt gå vidare i en kappseglingkurs.
Veckorna 24-25: förmiddagskurs.
Veckorna 26, 27, 28, 31, 32: heldagskurs.

Kappseglingskurs
Denna kurs är till för dig som har bra
seglingskunskaper, men känner att du vill
fördjupa dig i seglandets ädla konst. Kursen
har som mål att ge dig goda kunskaper i
seglingsteknik och kappseglingsregler, som
kan komma till nytta vid tävlingar.
Veckorna 31, 32 heldagskurs

Triss-jollekurs
Denna kurs är främst avsedd för ungdomar
och vuxna, oavsett kunskapsnivå. Vi anpassar kursen efter deltagarnas seglingsvana.
Det ingår såväl praktiska, som teoretiska
moment i kursen.
Vid ev. frågor och anmälan kontakta Lena
Malm, sskalena@hotmail.com Tel.0300749 95.
Kurs 1
Kurs 2
Läger

16-20 Juni Eftermiddag.
15-19 Juli Eftermiddag.
5-9 Augusti

Andra aktiviteter
Alla är välkomna till våra tisdagsträningar,
samt torsdagsseglingar oavsett kunskapsnivå. Våra duktiga tränare och tävlingsfunktionärer finns till hands för dig som tycker att
segla är roligt och spännande. För aktuella
datum beträffande både tisdagsträning och
tordagsserien, se nästa sida. Programmet
finns också på vår hemsida www.kaparen.nu

Avgifter
Optimistjollekurserna: 700 kronor.
Trissjollekurserna: 975 kronor.
Om du deltar i flera kurser samma sommar
får du 200 kronor i rabatt från och med andra
kursen.
För att deltaga i seglarskolan måste du
vara medlem i SS Kaparen, medlemsavgiften
inbetalas senast samma tillfälle som kursavgiften.Medlemsavgiften är:
Junior
110 kr
Senior
220 kr
Familj
360 kr
Om du har frågor, kontakta Emelie Linheden, tel. 0300-295 28, E-mail: emelie.linheden@telia.com eller Ann-Cathrin Kloek
tel. 0300-643 35.

Informationsmöte
om seglarskolan:
I slutet av maj håller vi ett informationsmöte. När du anmält dig kommer du att få en
bekräftelse i vilken kurs du kommer att delta,
samt kallelse till informationsmötet.
Där kommer vi att berätta mer om
seglarskolan, våra mål och ambitioner. Ni
kommer även här att få möjlighet att ställa
frågor, samt framföra eventuella önskemål.
Vi kommer även att gå igenom val av
lämplig utrustning, för såväl båt som seglare.

KAPARBLADET

www.kaparen.nu

Anmäl dig
Optimistjollekurser:
Trissjollekurser:
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på www.kaparen.nu eller skicka denna talong till:
SS Kaparen , c/o Emelie Linheden, Vickavägen 127, 439 30 ONSALA
SS Kaparen, c/o Lena Malm, Rosengatan 58, 434 43 KUNGSBACKA

Namn:.....................................................................
Postadress:.............................................................
Födelsenummer:......................................................
Sommartelefon:......................................................
Adress:...................................................................
E-mail:...................................................................
Telefon:...................................................................
Mobil:.....................................................................
Ovanstående anmäls till SS Kaparens seglarskola sommaren 2002.
Ange med siffra första (1) och andra (2) alternativ, för den kurs du vill gå.
(
(
(
(
(
(

) N1 Vecka 24-25 FM
) N2 Vecka 24-25 EM
) N3 Vecka 26-27 FM
) N4 Vecka 26-27 EM
) N5 Vecka 31-32 FM
) N6 Vecka 31-32 EM

.......................
Datum
Välkommen!

(
(
(
(
(
(

) F1 Vecka 24-25 FM
) F2 Vecka 26 Heldag
) F3 Vecka 27 Heldag
) F4 Vecka 28 Heldag
) F5 Vecka 31 Heldag
) F6 Vecka 32 Heldag

( ) K1 Vecka 31 Heldag
( ) K2 Vecka 32 Heldag

( ) Jag önskar hyra optimistjolle ( 400 kr )

( ) T1 Kurs1 16-20 Juni
( ) T2 Kurs2 15-19 Juli
( ) T3Läger 5-9 Augusti

Frågor? Kontakta Emelie Linheden, tel.
0300-295 28, emelie.linheden@telia.com
eller Ann-Cathrin Kloek tel. 0300-643 35.

...................................................
Målsmans underskrift

.......................................
Namnförtydligande

✂

FÖRENINGSBREV
Segelsällskapet Kaparen
Gottskärsvägen 180, 439 94 ONSALA

VÄLKOMMEN IN TILL OSS!

GOD MAT! HÖG KVALITÉ!

Välsorterad manuell Köttdisk:

Färskt Lamm (vid god tillgång)
Lammkotletter i marinad
Wokbitar av Kalkon
VILT I LAGER!
Älgstek •
Struts
Rådjursstek • Viltgrytbitar
Vildsvinkarré
Besök vår hemsida www.allsite.se/gottskar

Gottskärs livs
Din ICA-butik på Onsala
Öppet månd-fred 9-19, lörd 9-14, sönd 11-14. Tel 600 10

