Hej Allihopa!
Wisby segelsällskap vill bjuda in övriga klubbar på Gotland att vara med på 6 träffar i ämnet
långfärdssegling.
Träffarna är gratis och ses mer som samkväm än utbildning. Ingen anmälan behövs, och det
går bra att komma bara på de träffar som intresserar en.
Vänligen vidarebefordra denna information till era medlemmar.
Hjärtlig välkomna önskar Frode och Ola!

Sex träffar om långfärdssegling
Under några onsdagar i januari och februari anordnas några kvällar i WSS
klubbstuga med matnyttiga teman för de som gillar att segla till främmande kuster
eller i alla fall drömmer om det. Det här är ingen kurs, utan tanken är att vi ger och
tar mellan oss i de olika frågorna. För varje träff finns däremot någon som guidar
en smula.

Program:
Onsdag 25 januari
Långfärdssegling vad är det?
Om olika sätt att segla. Vi ser på seglingsfilm från nätet och låter oss inspireras av
mångfalden.
Kvällens guider: Frode & Ola
Onsdag 1 februari
Passageplanering
Om geografi och oceanografi samt grundläggande meteorologi, årstidsvindar, mm.
Kvällens guide: Frode
8 februari
Väder och vind en viktig utgångspunkt
Vilka är de bästa vädersaiterna, gribbfilerna, apparna eller radiosändningarna.
Hur tolkar man dem, och hur får man tag på dem?
Kvällens Guider: Frode & Ola
Onsdag 15 februari
Kommunikation till sjöss
Hur laddar jag ned min Gribbfil
Om bästa mobiltelefonisystemen, externa antenner, kortvåg och satelittelefoni.
Kvällens guide: Ola
Onsdag 22 februari

Segling i hårt väder
Stormtaktik, nödvändig utrustning och förberedelser, strategier och åtgärder.
Kvällens guide: Frode

Fredag 3 mars
Matlagning med begränsade resurser
Om konsten att göra något stort av det enkla. Bunkring, lagring och matlagning.
Vi lagar några rätter och utvärderar.
Kvällens guide: Gunilla
Med vänliga hälsningar,

Ola Dahlberg
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Färjeleden 12, 621 57 VISBY
0498-12 15 00, 070-965 23 00
ola@jaodu.se
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…Navigare necesse est…

Från: Wisby Segelsällskap [mailto:info@wisbysegelsallskap.se]
Skickat: den 19 januari 2017 20:27
Till: Ola Dahlberg <Ola.Dahlberg@jaodu.se>
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Nästa vecka , onsdag den 25 januari kl 18.30 börjar 1:a träffen om långfärdssegling.
Första träffen ringar vi in ämnet och tittar på seglingsfilm
Alla som gillar att färdas på havet är välkomna.
Läs gärna den bifogade filen för mer information.
Bästa seglarhälsningar

Frode
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