
DALARÖ BÅTKLUBB 
Adress Askfatshamnen, 130 54 Dalarö 
E-post seglarskolan@dbksegling.se 
Hemsida www.dbksegling.se 
Telefon 076-14 29 846 
Facebook ”Dalarö Seglarskola”

Hej!  
 
Tack för din anmälan till seglarskolan 2021. Här kommer lite information om vilka tider som gäller 
och vad som kan vara bra att ha med sig inför en lärorik och rolig vecka. 

Kursen pågår måndag till fredag (v25 måndan-torsdag) mellan kl. 09:00-16:00. Sista kursdagen 
avslutas med diplomutdelning med start klockan 15:00, anhöriga är då mycket välkomna! 
Seglarskolan håller till i Askfatshamnen på Dalarö.  
Åk in på Askfatsvägen ner mot vattnet så ligger våra lokaler på höger sida 150 m efter Dalaröhallen. 

Ett par ombyten samt regn och badkläder är bra att ha med sig. OBS! kläder som suger åt sig vatten är 
inte att rekommendera för segling (exempelvis jeans, tygskor osv). Eftersom sjön och segling kan ta 
på krafterna är en frukt bra att ha med sig. Lika så solkräm, solglasögon, keps och vattenflaska. Om 
eleven har en våtdräkt eller möjlighet till att låna en så kan denna vara fördelaktig att ta med sig, 
framförallt när vi ska kapsejsa (välta) med båtarna ;) 

Matsäck behöver barnen ta med sig varje dag förutom en av dagarna när vi åker ut och grillar på en av 
öarna. Vi återkommer i början av veckan vilken dag det blir då det hänger på väder och vind. Goda 
möjligheter för värmning av maten finns i vårt egna kök och kom ihåg bestick. 

FLYTVÄST ÄR OBLIGATORISKT! (Helst ska det inte vara någon krage på flytvästen då kragen 
kan vara hindersam och rörelseförmågan därmed begränsad och kontrollera att flytvästen är för rätt 
vikt.) 

Till er som har valt att segla med egen båt så skall den lämnas nere vid Dalarö Båtklubb på bryggan 
vid de andra båtarna. Båten får gärna ligga kvar under hela veckan men Dalarö Båtklubb och 
seglarskolan ansvarar inte för båten. Båten skall vara i sjödugligt skick. Öskar samt paddel bör finnas i 
båten. 

 

Vi ser fram emot en trevlig sommar tillsammans med dig! 

Bästa segelhälsningar, 
Seglarskolan 
seglarskolan@dbksegling.se 
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