Grundkurs kölbåt Kroatien
Sailstar arrangerar grundkurser i kölbåt i Kroatien
Lär dig segla på en kölbåt (större båt) i medelhavet. Vi seglar i Kroatien två veckor i april-maj
(vecka 18 & 19) och två veckor i september-oktober (vecka 40 & 41). Veckokurser lördag-lördag på
en 44 fots båt, Jeanneau Sun Odyssey 440 med plats för 8 personer, 6 kursdeltagare ombord.
(Alternativt en Jeanneau SO 439). Det är en intensiv vecka med mycket segling men även väldigt
mycket social samvaro.
Du lär dig seglingstermer, segling i teori och praktik, segelsättning, bogar, väjningsregler, manöver-bord, enklare navigering, knopar, manövrar och tilläggning med större båt.
Instruktör på dessa kurser är Tomas Sandström, Sailstars grundare, som är en mycket erfaren
seglare och instruktör. Tomas kappseglar allt från jollar till stora båtar och innehar Fartygsbefäl
klass VIII.
Vi bor ombord, det finns åtta kojer fördelat på fyra kabiner. På dagarna har vi kurs och seglar, vi
lägger till i hamnar eller naturhamnar på kvällarna och vanligtvis äter vi på någon restaurang i land.
Kursavgiften inkluderar kursen, båthyra och logi på båten. Tillkommer gör resa, mat, lokala
transporter, del av bränsle och hamnhyror. Räkna med en tillkommande kostnad där nere för mat
på båten, hamnavgifter och bränsle om ca 1 600 SEK per person. .

Vi lär dig segla

www.sailstar.se

info@sailstar.se

Tel.076-114 19 30

Kroatienkurserna
Sailstars Kroatienveckor seglas i vår Sun Odyssey 440. (Alternativt Sun Odyssey 439). Två veckor på vår
respektive höst. Veckorna 18 och 19 respektive 40 och 41. Den första veckan på vår och höst seglar vi
söderut från Trogir till öarna Solta, Hvar, Vis och Brac. En sträcka som blir ca 150 nm och vi besöker delvis
hamnar, delvis naturhamnar men generellt har vi alltid en restaurang att besöka på kvällen. Den andra
veckan på vår och höst seglar vi nordväst från Trogir till naturreservatet Kornati, även det en sträcka på ca
150 nm men här besöker vi färre hamnar utan ankrar upp på eget ankare eller boj och äter ett par av
middagarna på båten. Se lite mer om detta på sidorna 3 och 4 i denna information!

Om Sailstars seglarkurser och seglarskolor
Sailstar arrangerar seglarkurser i både kölbåtar (stora båtar), små kölbåtar och i segeljollar. Förutom
medelhavskurserna, veckokurser, på stor kölbåt arrangeras kölbåtskurser tre eller fyra dagar med utgång
från Viggbyholm. Vi seglar runt i Stockholms skärgård med tilläggningar i olika typer av vikar och platser.

Utrustning
Ta med er kläder för utomhusbruk, gärna seglarställ eller regnställ. Fritidsskor typ seglarskor eller
idrottsskor, stövlar kan vara bra att ha. Någon varmare tröja, fleecetröja/jacka och badkläder. På båten
finns sänglinnen, handduk och badlakan.

Krav
Ni ska kunna simma minst 200 meter. Det är det enda kravet för våra grundkurser.

Typ av kurs
Medelhavsveckorna är veckokurser och du bor på båten under en vecka. I Kroatien går vi ut från hamn
lördagar och kommer tillbaks fredagar (logi ombord till lördag). Logi ingår lördag till nästkommande lördag.

Ledarna
Vi har ett antal erfarna ledare som har varit med på Sailstar flera säsonger. Instruktörer i Kroatien har
Kustskepparexamen och Fartygsbefäl klass VIII och stor vana från både jolle- och kölbåtssegling.

Teori & praktik
Kurserna innehåller teoripass och vi använder vår egen bok ”Seglingens grunder 2.0”. Vi lär oss seglingens
grunder – namn på båt, segel och tampar. Vindens vinklar, kryssa, länsa, slöra. Vindöga. Sitta rätt i båten,
styra och skota rätt och vi lär oss säkerhet. Manövrering, tilläggning, ankring, enklare navigering,
väjningsregler. Om du vill erhåller du Seglarintyg 1 efter kursen (tilläggsavgift 300:- ), om du har förarbevis
kan du erhålla Seglarintyg 2.

Bokning och anmälningsavgift
Bokning sker på hemsidan. Vid bokning betalas anmälningsavgift om 2 000:- resterande avgift betalas 30
dagar innan kursens start. Om ni kan anmäla er så har ni fått en plats på kursen, på vissa kurser finns det
reservplatser vilket ni får besked om vid anmälan. Vid avanmälan senast 30 dagar före kursstart återbetalas
kursavgiften förutom anmälningsavgiften. Anmälnings- eller bokningsavgiften återbetalas ej. Sker
avanmälan senare än 3 dagar innan kursstart tillfaller hela kursavgiften Sailstar. Om kursen inte blir av
återbetalas även anmälningsavgiften.

Anmäl er på Sailstar.se!
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Kroatien, vecka 18 och 40
Den första veckan på våren respektive
hösten seglar vi till de klassiska öarna
Solta, Hvar, Vis och Brac och
eventuellt Korcula. Rutten kan se ut
som på kartan bredvid men det kan
även skilja något beroende på väder
och vind. Rutten blir ca 140 – 160 nm
under en vecka.
De hamnar vi lägger till i är antingen
marinor där vi ligger med aktern mot
land eller hamnar där vi ligger på boj
eller på eget ankare. Men generellt
äter vi alltid på restaurang i hamn.
Mat på båten, hamnavgifter och
bränsle delar vi alla på (inklusive
instruktör) till självkostnadspris, räkna
med 1 600 SEK för denna kostnad.
Egna restaurangnotor tillkommer.
Vi avgår från Trogir förmodligen
(förhoppningsvis) på lördag
eftermiddag bara för att ta oss ut från
hamnen. Vi är tillbaks i Trogir, Baotic
marina Seget på fredag eftermiddag.
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Kroatien vecka 19 och 41
Den andra veckan på våren
respektive hösten seglar vi
till naturreservatet Kornati
nordväst om Trogir. Rutten
kan se ut som på kartan
bredvid men det kan även
skilja något beroende på
väder och vind. Rutten blir
ca 140 – 160 nm under en
vecka.
Kornati är ett naturreservat
med ett stort antal öar och
glesare bebyggelse än på
andra öar.
De hamnar vi lägger till i är delvis naturhamnar där vi lägger till på eget ankare (svaj) eller på boj. Någon
eller ett par gånger lägger vi till i hamn, ofta pärlan Primosten! Vi kommer att delvis laga mat på båten och
delvis äta på restaurang.
Mat på båten, hamnavgifter, avgift för naturreservatet Kornati och bränsle delar vi alla på (inklusive
instruktör) till självkostnadspris, räkna med ca 2 000 SEK för denna kostnad. Egna restaurangnotor
tillkommer.
Vi avgår från Trogir förmodligen (förhoppningsvis) på lördag eftermiddag bara för att ta oss ut från hamnen.
Vi är tillbaks i Trogir, Baotic marina Seget på fredag eftermiddag.
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