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Vänerkretsen
Datum: 2021-12-06/Maria Haggärde
Titel: QO-program vår/sommar 2022

Qvinna Ombord
Program våren-sommaren 2022
Dags att starta upp årets säsong med Qvinna Ombord. Inbjudna är kvinnor inom SXK, KSS,
Parasegling, Sjöscouter, KKF, KBK och ni andra som är intresserade av båtliv med andra
kvinnor.
Torsdag 17 feb 18.45
(preliminärt)

Vinprovning under ledning av
Linda Ohlson Smith, munskänkutbildad
Vi får njuta av olika vita viner under proffsig ledning.
Går bra att spotta om man vill kunna köra hem. Tilltugg
kommer bjudas.
Kostnad: 200 kr
Anmälan: Senast 1 februari.

Torsdag 6 april 18.45

Knopar, förtöjning, väjning, manövrering mm
Teori och praktik inför årets båtsäsong samt planering
av årets vårrustning av Tant Trygg.
Kostnad: 50 kr inkl smörgåsfika

Torsdag 7, 21, 28 april 18.00

Vårrustning av Tant Trygg

Början av maj

Sjösättning av Tant Trygg. Återkommer om dag/tid.

Början av maj

Mastning av Tant Trygg. Återkommer om dag/tid.

QO-eskader till Nabben 1-2 juli

Vi träffas vid KSS och tar oss i flera båtar för segel/motor
ut till Nabben. Alla ska under färd öva på MOB minst en
gång. Bastu och umgänge erbjuds när vi kommer fram. Om
vi blir många kan vi boka sovstugorna. Mer info kommer!
Kostnad: Självkostnadspris plus avgift för bränsle till
båtägare.

Plats: KSS Klubbhus Kanikenäset, Karlstad för samtliga aktiviteter.

Segling med bl a Tant Trygg sommaren 2022
I första hand på torsdagar ca kl 18.00, andra dagar/tider är möjliga. (Gäller om vi har tillgång till instruktör). Tant Trygg ska utnyttjas så många sommardagar och kvällar som möjligt, eller varför inte en helg.

Obligatorisk anmälan senast 2 dagar innan aktivitet om inget annat gäller. Se ovan!
För information och anmälan
Maria Haggärde 073-931 01 92

maria.haggarde@icloud.com eller via Facebookgrupp

www.facebook.com SXK Qvinna Ombord Karlstad www.sxk.se och www.kdss.se

Välkomna! Qvinna Ombord-kommittén SXK Vänerkretsen

SXK=Svenska Kryssarklubben, KSS= Karlstad Segelsällskap, KKF= Karlstads Kappseglingsförening

