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Seiling er en flott fritidsaktivitet. 
Vågsbygd seilforening arrangerer  
kurs og regattaer

Bredalsholmens maritime dag og Flødeseilasen
Den tradisjonsrike Flødeseilasen  arrangeres i år lørdag 15. juni, med start 
og mål på Bredalsholmen. Vi tar sikte på å få en flott seilas i Kristiansands 
skjærgård. Det blir fest med live band på Bredalsholmen etter målgang. 

Seilasen inngår i år i et større arrangement, Bredalsholmens maritime dag 
- et samarbeid med en rekke andre foreninger og lag; Ytre Andøya Vel, 
Bredalsholmens fartøysenter, Redningsselskapet og Sjøspeideren. 
Vi håper dette kan bli en fin dag for hele familien!

For alle ativiteter, følg med på våre nettsider; www.vsf.no

Onsdagsregattaer 
Åtte onsdager i mai og juni fra og med 8. mai. 

Kurs for barn, ungdom og voksne
Se side 2-4

Tirsdagsregattaer for nybegynnere  
4. og 11. juni. Kom med din egen båt. Vi kan - om ønskelig - stille med 
erfarne mannskaper, som kan gi veiledning. Om du ikke har egen båt, send 
en melding om du ønsker å være mannskap.
Påmelding til post@vsf.no. innen 25. mai.

1

Grunnkurs i Jolleseiling 
for barn 8-12 år

Målet er å bli kjent med hverandre, 
lære litt om Optimistjollene, og 
gjøre noen enkle øvinger.

Tirdager 
11. juni, 18. juni,
13. august og 20. august.
kl. 18.00-20.00

Vi har voksne kursledere, joller og 
følgebåt. Teori og øvinger på land 
dersom det blåser mye.

Kursavgift NOK 1500,-
Påmelding til post@vsf.no
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Grunnkurs i seiling
for kvinner

Tirsdager 
14. mai, 21. mai, 28. mai
kl. 18.00-20.00

Grunnleggende teori, kom-
binert med øvinger ombord i 
havseiler.

Kursavgift NOK 2000,-
Påmelding til post@vsf.no
innen 10. mai

Vågsbygd seilforening er tilsluttet Norges idrettsforbund og 
Norges seilforbund.  Vi søker å være en barne- og ungdoms-
vennlig forening.
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Grunnkurs i Jolleseiling 
for ungdom 12-18 år

Seiling med RS Feva  - en jolle som 
både har storseil, fokk og genaker

Tirdager 
11. juni, 18. juni, 
13. august og 20. august.
kl. 18.00-20.00

Grunnkurs i seiling 
for voksne 
Grunnleggende teori, kombinert med 
øvinger ombord i ulike kjølbåter.

Tirdager: 14. mai, 21. mai, 28. mai
kl. 18.00-20.00

Kursavgift NOK 1500,-
Påmelding til post@vsf.no
innen 5. juni

Kursavgift NOK 2000,-
Påmelding til post@vsf.no
innen 10. mai.
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Se innom våre nettsider: 
www.vsf.no


