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En segling i

AvmönstrinE
Ansv. §ören

t}r":der cienna vecka seElar vi dagseglir":Ear och utEår frän l-löganäs
Ansv: Axel, l-ars

Vi seglar runt i Cr*sund och besöker"clika i:amnar
,4nsv: Torben, Rolf

Dagsegiingar Må-To vi utgår från l"'iöganås
Ånsv. PoP, Lars

än låg*rsegling tili Danrnark för att deltaga på i{ordisk Skutträff
i l-lals, Mariagerfjorden och Hobro. Åvmönstring i Hobro,Danmark
Ånsvarig: Lennarth, Åxel

Vi seglar från H*nr* till tsohusiän
Åvmönstring i §kårhamn
Ånsvarig. Fav,rel,Pop

Bohusiän elär vi besöker na{urhamnar oeh käneia hamnar
i §kärhamn

Hftor någr* dagar i Bohuslån. SeElar vi söder ut
och besöker Läsö och Ånholt"
Avmönstring i Hoganas
Ansv: [-ennarth, §ören

Vi seglar t.or från Hösänäs och kan besöka olika hamnar.
Ånsv: ?

Åys-if terf,ä r-de s-lilss-§qqj-å mg a rna ;

tanctskrona seglinqen: Vuxen 500 k#st i:arn 300 krlst . Fika ingår

§agsegtinEar: Vux 500 k#st barn 300 krlst Fika lngår önr lunch ser,reras så tillkomrner 100 krlpers

Fami§jeseEling: En dag vuxen 50* krlpers i:arn 300 krlpers Luneh 10iJ krlvuxen och 5Ok#barn. Min Sst
Två dagarI000 krlvuxen, harn 500kr2st luncher 1st middag 1 stfruk*stZ50krlvux 100krl

LägerseEling: Avgift 45*0 krlvuxen och 35CI0 k#Lrngdom. Vuxen är över 20 år. Logi och mat ingår

Medl*mssegiing: ilygnskostnad 1600 krldygn diesel kostnad 150 krlh Deltagarna b*talarmaten sjätva.

Repnesentaticnssegl§ng: Gåste#passägerare betalar samma avgifter som cJagseglinglfan"riljesegling
Ånmälan kan ske via heri:sida n, www.valkyrien.se,/annralni ngarl
Ånmälningsavgiften är 500kr som sättes in på Bg: 5425 7E78

O85! Ånge alitid namn oclr adress/email på deltagaren oclr tillvilt<en seglingsom anmälan avser.
För mer information kontakta Lars 0708-145578 eller 5ören 042-344100 eiler ra;rruw.valkyrien.s*

wwv,;.valkyrien.se
info@valkyrien.se

$rg.nr. 843002-6222

Bg: 54?5-7878

Vi seglar t.or från l-1ög*nås och kan besöka olika hamnar i ncrra Oresuncl
f1ilSv. ......... (

Dagsegling BS4
v31 30/7-6lB


