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Kevytjollapurjehduksen jatkokurssi
Kevytjollapurjehduksen jatkokurssi on tarkoitettu
purjehduksen perustiedot ja taidot hankkineille, jotka
haluavat syventää tietojaan ja taitojaan. Kurssi luo
valmiuksia siirtyä urheilullisempiin spinaakkerilla ja
trapetsilla varustettuihin kevytjolliin. Kurssilla perehdytään
rikin ja purjeiden trimmaamiseen sekä gastin ja perämiehen
saumattomaan yhteistyöhön. Fokus kurssilla on parantaa
veneen hallittavuutta ja venevauhtia. Kurssilla käydään läpi
ratapurjehduksen alkeet ja se päättyy leikkimieliseen
purjehduskilpailuun.
Sijainti:
Portaan Purjehduskerho ry, Pyhäjärvi / Mansikkaniemen jollaranta,
Kuivajärvi / Saaren kansanpuiston jollaranta, 31300 Tammela
Portaan Nahkurinverstas, Kappelintie 26, 31340 Porras (teoria, majoitus,
saunat)
Saatavuus ja ryhmäkoko:
Katso: Kurssikalenteri ja hinnasto: nahkurinverstas.fi/aktiviteetit.
Ryhmäkoko min 4 - max 8 . Kurssi on suunnattu yksittäisille henkilöille,
mutta myös valmiit ryhmät tai tiimit ovat tervetulleita.
Kesto:
Kaksi arki-iltaa + viikonloppu. Haluttaessa ja erikseen niin sovittaessa
kurssi voidaan toteuttaa kolmessa päivässä perjantai – sunnuntai. Noin
22 tuntia opetusta; joka pääosin harjoittelua vesillä ja rannassa.
Varaukset ja majoitus:
Katso kurssikalenterista ajakohta ja viimeinen ilmoittautumisajakohta.
Majoitusvaraukset (osallistujille -10 %): Portaan Nahkurinverstas,
info@nahkurinverstas.fi
Hinta:
Hinnat per henkilö: Hinnat ja maksutiedot kurssikalenterissa
nahkurinverstas.fi/aktiviteetit
Hinta sisältää:
Harjoittelun rannassa ja vesillä. Lounaan ja välipalan päiväosuuksiin.
Jollat, trapetsiliivit ja purjehdysliivit järjestäjältä. Kuljetukset päivän
sisällä (tarvittaessa). Sauna jokaisen vesillä olon jälkeen. Hinta sisältää
Portaan Purjehduskerhon kertajäsenyysmaksun ja sitä kautta SPV:n
vakuutuksen osallistujille. Kouluttajilla SPV:n purjehdusohjaajapätevyys.
Kouluttajia 1-3 tilanteesta riippuen.
Soveltuvuus:
Kurssille vaatimuksena PN Sailing Centerin purjehduksen alkeiskurssin
suorittaminen, tai vastaavat tiedot ja taidot. Kurssille ei ole erityistä
ikärajaa, mutta osallistujie paino olisi hyvä olla vähintään noin 45-50 kg.
Harjoitukset vesillä tehdään pääosin kahden purjehdittavilla 470 -jollilla.
Henkilökohtaiset varusteet:
Vesillä oloon sään mukainen kastumista pelkäämätön vaatetus sekä
kevyet suojaavat hansikkaat ja jalkineet. Juomapullo. Uima-asu ja
sanunomisvarusteet. Märkäpuku ja neopreeni kengät suositeltavia,
mutta eivät pakollisia. Ennakkotietolomake etukäteen täytettynä.

Peruutusehdot ja varaukset:
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa
ennnen kurssia. Kurssi järjestetään jos
minimäärä täyttyy. Järjestäjät varaa oikeuden
siirtää kurssin vesillä tehdätävät harjoitukset
kokonaan tai osittain toiseen ajankohtaan esim.
harjoitteluun epäsuotuisten tuuliolosuhteiden
johdosta.
Yhteystiedot:
PN Sailing Center
Kappelintie 26, 31340 Porras
info@nahkurinverstas.fi
puh. +358(0)40 861 5555

