
 

Seglarskolan i Tullingesjön  
 
Hej! 

Välkommen till vår seglarskola där vi seglar Optimistjollar! Vi kommer segla så mycket det 

går, men också prata lite teori. Och leka lekar. Och om det är badväder så passar vi på att 

bada! Vi har 10 stycken OP-jollar och en motorbåt som fungerar som följebåt.  

 

Målgruppen för seglarskolan är nybörjare 9 –12 år  (årskurs 3 – 5 i förstahand). Kravet för att 

få delta är att du kan simma 200 m. Arrangör är Sanct Botvids Scoutkår, Tullinge. 

 

Jolleområdet ligger på Tullingesjöns östra sida, Tullinge strand 30, vid båtklubben Tullinge 

SegelSällskaps skjulområde. Seglarskolan pågår från kl 9 till 16.  

 

Anmälan görs senast FREDAGEN den 23/5, anmälan är bindande. Antalet deltagare är 

begränsat till 15 stycken per veckoperiod. Anmälan görs genom att fylla i 

anmälningsformuläret på www.stbscout.se 

 

Kostnad för seglarskolan:  

Vecka 25 (4 dagar), 800 kr (scouter betalar 850 kr). 

Vecka 26 (5 dagar), 1000 kr (scouter betalar 850 kr). 

En anmälningsavgift på 200 kr betalas in i samband med anmälan, senast den 23 maj, till 

Bankgiro 5369-8908 (Sanct Botvids Scoutkår). Betalning av seglarskolekostnaden minus 

anmälningsavgiften görs kontant till ledarna den första dagen. Vid återbud mindre än två 

veckor innan seglarskolan börjar återbetalas inte anmälningsavgiften.  

 

Här är några saker att tänka på.  

Ta med lunch och mellanmål varje dag!  Och gärna mycket att dricka. Vi ordnar saft och 

frukt, men det blir roligare dagar om du äter ordentligt. Det finns en mikrovågsugn, och skulle 

det vara dåligt väder finns en liten stuga att äta i.  

 

Kläderna behöver anpassas efter vädret, och ta gärna med ett extra ombyte om du blir blöt.  

Stövlar kan vara bra att ha, vi sjösätter jollarna på en sjunkbrygga och utan stövlar blir man 

blöt om fötterna.  

 

Är det varmt i vattnet och badväder, så ta gärna med dig badkläder och handduk! 

Solfaktor är bra att ha om det är mycket sol, likaså en keps eller hatt.  

Skulle det inte vara lika fint väder så är det viktigt med regnkläder, även regnbyxor och 

vantar. 

 

Under seglarskolan används flytvästar (orange med krage). Du behöver inte ta med egen 

flytväst, det finns vid jolleområdet.  

 

Det är jätteviktigt att ledarna för seglarskolan kan ringa till någon av dina föräldrar under 

tiden som du är på seglarskolan, om något skulle hända. Du får inte ta med egen telefon, 

ledarna har telefoner som du får låna vid behov.  

 

Om du eller dina föräldrar har några funderingar får ni gärna maila till mig, Annika Larsson, 

seglarskolan@stbscout.se 

Vi ses vid sjön!  

http://www.stbscout.se/

