
GKSS Påskläger 2019 
Marstrand 15-18 april 

Välkommen till GKSS öppna påskläger på Marstrand för 29er, 
Laser Radial Laser 4.7 och Laser Standard. 

Med rutinerade tränare och fina seglingsvatten ser vi fram emot 
ett givande och trevligt läger där du har chans att få en extra bra 

start på säsongen. Mat och logi på Marstrands Havshotell. 

Klasser: 
29er 
Laser Radial 
Laser 4.7 
Laser Standard 
 

Tränare: 
Laser: Julia Carlsson och John Diedrichs 
29er: Simon Alm + ytterligare en tränare. 
 

Program:  
Samling måndag 15 april kl 10.00 vid MSS slipen, Muskeviken. Avslut kl 17.00 torsdag 18 april. 
Två seglingspass/dag är planerade, dessutom teori och lättare fyspass. 
 

Boende:  
Marstrands Havshotell, ingår i lägeravgiften. Båtar ställs upp vid MSS slipen, Muskeviken.  
 

Mat:  
Ingår i lägeravgiften. Frukost, lunch och middag på Havshotellet. Ej frukost på måndag 15 april och ej 
middag torsdag den 18 april. 
 

Anmälan:  
Anmäl via mail till daniel.birgmark@gkss.se. Ange namn, klass, adress och e-post. Det är begränsat 
antal platser och det är först till kvarn principen som gäller! Sista anmälningsdag 1 mars. 
 

Kostnad:  
Lägerkostnad inklusive mat och logi 3100kr. Faktureras när din anmälan är bekräftad. 
 

Ta med:  
Fyskläder, både för inom- och utomhus. Ta också med badkläder. Vi har tillgång till Gym och Spa på 
Havshotellet. 
 

Välkommen! 
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