FRISKV
ÅRD
PROVA PÅ
GRUND
PAKET
FÖR 10
PERS
PRIS 80
00 kr

+ 600 K
R /PERS
ON
VID FLE
R ÄN TIO

15 tillfällen under juni, augusti och september + 15 duktiga kaptener.
Vi har stora fina segelbåtar och fyra spännande mindre Fore-båtar.
Vi ordnar middag i vår nyrenoverade klubbstuga. Vill ni ha konferens före seglingen går det
också att ordna. Avsluta med Umeås häftigaste vedeldade bastu ute på piren.
Vi som ansvarar för dessa arrangemang är:

INTRESSEANMÄLAN:

Tommy Lindvall, arrangerat ”Prova på seglingar” i USS-regi under 15 år.

brev@umss.se

Thomas Karlsson, arrangerat eskaderseglingar i Medelhavet 2009 - 2014,
grundare och ansvarig för en Jorden runt segling med 57 delägare med mer
än 800 på och avstigningar runt vårt jordklot. Avslutades i april 2018.

eller ring:
Tommy Lindwall,
090 - 690 44 02

13 rutinerade kaptener, med många långseglingar, tävlingar och ”prova på
seglingar” i bagaget.

Thomas Karlsson
070 - 636 76 71

NYA ONSDAGSBANAN

GAMLA ONSDAGSBANAN

OS-BANA

Mer plattvatten, lämplig vid hårt väder,
upp till Obbola-bron.

Alla vindar 6-8m/s lite tuffare.

Lättvindsbana.

PRAKTISK INFO PÅ BAKSIDAN >>

PRAKTISK INFO

VÄLJ DAG:

Start kl 16:00,
med möjlighet till konferens före seglingen.

Dessa datum går att boka,
senast 10 dagar i förväg.

2 – 6 båtar och 2 till 5 personer på varje båt,
erfaren kapten på varje båt, max 25 personer.
Genomgång av båtarna, tampar, fall, skot, mm.
Seglingstermer, val av bana, regler, säkerhet.
Segling på vald bana.
Bastubad i Umeås häftigaste vedeldad bastu ute på piren
Pris: 8.000:- upp till 10 personer.
(över 10 personer tillägg + 600:- /person).
Middag i nyrenoverade klubbhuset (360:- /person) inkl.
måltidsdryck, önskas något starkare får man fixa själv.

Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag

13 juni
15 juni
20 juni
27 juni
29 juni
6 juli
10 augusti
15 augusti
17 augusti
22 augusti
24 augusti
29 augusti
31 augusti
5 september
7 september

INTRESSEANMÄLAN:
Möjlighet att ta bussen från Vasaplan till Obbola Byviken,
lämplig avgång strax efter 15:00 och hemresa strax före
kl 22:00 (kolla med www.tabussen.nu).

OBS! Segling klassas numera som friskvård!

brev@umss.se
eller ring:
Tommy Lindwall,
090 - 690 44 02
Thomas Karlsson
070 - 636 76 71

www.umss.se

