
  

Kontakt NBK:  thomas.foyen@trebuchet.no/  torstein.hopstock@aleris.no / morten@spaceinvaders.no  
Kontakt RS Feva: per.christian@seiling.no 

          
I samarbeid med Arendal Seilforening arrangerer Norsk brettseilerklubb og Klasseklubben for RS Feva 
Juniorcamp for barn og ungdom.  Målsettingen med arrangementet er å skape en felles arena for den yngre 
aldersgruppen hvor mestring, læring og seilglede er det som vektlegges.  Arrangementet er støttet av Norges 
Seilforbund og har som formål å bidra til økt rekruttering til seiling i Norge 
 

BLI MED PÅ JUNIORCAMP 
FOR BRETT OG RS FEVA! 
HOVE, ARENDAL  8.-10 Juli                                                                                                                                                  

   

 

 

Barn og ungdom mellom 11 til 16 år ønskes velkommen til juniorcamp på 
Hove i Arendal i Juli.  Campen er for brettseilere og for RS Feva jolleseilere.  
Som utgangspunkt skal alle deltakere ha eget utstyr, men det vil være 
muligheter for å både å kunne prøve og låne utstyr for deg som ikke har 
eget. Nybegynnere brett: begrenset antall mht utlån nybegynnerutstyr. 
  
Basen for arrangementet er Hove Camping på Tromøya.  På Hove er det 
muligheter for rimelig overnatting i hus, hytter og i eget telt .  Og Hove byr 
på fantastiske muligheter for seiling i alle forhold med sandstrender og gode 
fasiliteter også til å seile innaskjærs og uttaskjærs.  
(Mer vedrørende overnatting på www.asf.no)  

 

Campen vil by på ulike aktiviteter i forhold til nivå og hva man synes er spennende.  Her vil du blant annet 
møte noen av Norges fremste trenere, kunne delta i ulike uformelle konkurranser, samt ta del i diverse 
aktiviteter på vannet og på land.  Og i tillegg møte seilinteresserte på egen alder fra jolle og brettmiljøet fra 
hele landet.  
 
Påmelding: 
Deltakeravgift brett  : 900,- (inkl lunch lør/søn) 
Deltakeravgift RS Feva : 1 400,- per båt (inkl lunch lør/søn) 

Påmelding   : Åpner 10. mai - www.asf.no – kurskatalog (Arendals Seilforening) 
Påmeldingsfrist  : 1. juni 
  

                        

Program: 
  8.  Juli: Åpning og felles briefing kl 12:00, aftersail 17:00 og Middag 
  9.  Juli: Briefing kl 10:00, Lunsj 12:30, aftersail 17:00 og Grillaften  
10. Juli: Briefing kl 10:00, Lunsj 12:30 og avslutning kl 16:00 
 
Mer detaljert info på www.asf.no – kurskatalog  
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