
South Sailing Academy 

Stuvisläger 18-19.8.2018
18.5.2018



Stuvuholmen 59°53'37.6"N 23°21'01.4"E
Ekenäs 

Norra

Hamn Calliola

Box-Rösund

Hangö

Östra

Hamnen

ESS 

Stuvuholm

ESS 

Vrakholmen

Röda = huvudverksamhetspunkter, gröna = lägerplatser



Lägerprogram lördag

09:00 Alla på plats från Norra Hamnen vid mastkranen. 
Packning av jollarna för transport till Stuvis.

Gemensam båtresa till Stuvuholmen

Lunch, uppackning av utrustning och rundtur på 
Stuvis platser.

Segling

17:00 Middag

18:00 Kapsejsning av jolle, simning, SUP- paddling, 
gummiringåkning och bastu.

Kvällsaktiviteter, korvgrillning och plättar samt 
lekar och samvaro.

22:00 God natt



Lägerprogram söndag

08:00 God morgon

08:30 Morgonmål och hoppackning av nattgrejer

09:00 Kappseglingar eller SUP- paddling stafett

12:30 Lunch och prisutdelning

Slutstädning och förberedelse för avfärd.

Avfärd till Ekenäs med gemensam

båttransport.

Upptagning av jollarna och iordningställande i 

magasinet. Alla på plats.

16:30 Tack och adjö i Ekenäs.



Info och att komma ihåg!

 Meddela:

 Barnets ansvariga förälder under lägret i samband med anmälan. Ansvarig förälder ska kunna nås under lägret alla tider.

 Ev. dieter, allergier el. motsv. i samband med anmälan

 Om ni tänker komma med egen båt. Det finns bryggplatser på Stuvis (el finns vid bryggan) mot norm. hamnavgift 2 €

 Packa och märk alla tillhörigheter med namn:

 Personlig seglingsdräkt och flytväst, egen namnmärkt drickaflaska (sportmodell i plast) till seglingen.

 Egen ficklampa, sovsäck, liggunderlag/luftmadrass, handduk, simkläder, byteskläder, regnkläder och hygienartiklar samt övriga personliga nödvändigheter. 

 Mat: ESS står för matsäckslunch och middag på lördag, morgonmål och lunch på söndag tillsammans. På lördag kväll grillar vi korv och steker plättar.

 Sova: i Stuvis huvudbyggnad i nedre och övre våning på golven (obs!). Om man kommer med egen båt kan förstås sova i den.

 Lokaler: På Stuvis finns vedbastu, el vid bryggorna, grillplats, vatten och utedass. Vid bastun finns en bra simstrand. I närheten går en farled. Mer info on 

Stuvuholmen finns på www.ekenassegelsallskap.fi

 Föräldrar: är naturligtvis välkomna med och att hjälpa till på lägret. Hjälpande händer deltar kostnadsfritt!

 Mobilpolicy: Mobiler och surfplattor håller vi nedpackade.

 No-no: Inget eget godis med på lägret (obs!). Godis till alla ingår.

 Lägerkostnad: inkl. mat, segling, ledare och transporter, 50 € / barn (även syskon 50 €, funktionärer gratis) betalas i samband med anmälning

juniorer.ess@gmail.com på ESS Bankkonto: Ekenäs Sb FI 90 4170 0010 0079 67 med meddelande NAMN + "STUVISLÄGER AUGUSTI”

 Kontakter: juniorer.ess@gmail.com, tel. 040-526 7195 lomberganna@gmail.com, tel. 0400—421 276

http://www.ekenassegelsallskap.fi/
mailto:juniorer.ess@gmail.com
mailto:lomberganna@gmail.com
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