Alle unge windsurfere inviteres til camp, regatta
og moro.
4.-5. juli 2009, Hove Camping, Tromøya
Rookie Windsurfing er camp, lek og regatta for alle unge windsurfere mellom 9 og 15 år
på alle nivåer.
Det er sommer og igjen ankrer Rookie Windsurfing opp på Hove Camping, Tromøya.
Dette er sjette året for Rookie! Vi har gleden av å invitere unge windsurfere mellom 9 og 15 år til camp
og regatta. Arrangementene har fått navnet "Rookie Windsurfing".
Dagen blir full av aktiviteter på vann og land for den nye generasjonen windsurfere.

De ferskeste windsurferene blir tatt hånd om av dyktige instruktører fra Windsurfingskole.no,
sammen hyggelig foreldre og andre glade windsurfere som hjelper de unge både på vann og
land.
For de unge windsurferene som har holdt på litt, så blir det introduksjon til regattaseiling og
trening. På søndag setter vi opp en morsom regatta
hvor det også kåres ”Rookie Windsurfer Oslo”. Kåringen handler ikke om plasseringer, så alle
som deltar på Rookie har mulighet til å kjempe om tittelen.
Om kvelden inviteres alle seilere og deres
foresatte til grilling.
Alle som deltar på Rookie Windsurfing mottar
overraskelser og diplom! Og ikke minst blir de
kjent med unge windsurfere.
.SrfSnoSk8 butikkene og Arendals
Seilforening samarbeider om den tekniske
siden av arrangementet. Hele arrangementet
blir svært fargerikt! Glade arrangører og flotte
sponsorer sørger for at det blir en bra ramme
for de som er med og de som kommer for å
se...

Hvem passer Rookie Windsurfing for:
Alle mellom 9 og 15 år som har lyst til å prøve windsurfing.
Alle som har vært på kurs.
Alle som er med på organisert trening i klubben sin og har lyst til å lære å seile regatta.
Alle som har seilt litt regatta på windsurfing og har lyst til å seile sammen med flere.
Alle foreldre og foresatte med barn i rette alder som synes windsurfing er toppers!
Alle KLUBBER som ønsker å ta med de yngste utøverne på en lærerik og sosial opplevelse!

Det er moro på Rookie Windsurfing, dette er bilder fra Asker i 2006.

Praktiske opplysninger:
Forhåndspåmelding: www.srfsnosk8.no/windsurfing
Sted: Hove Camping, Tromøya, Arendal
Tid: 4.-5. juli 2009 kl. 10.00 til ca. kl. 18.00
Eget utstyr:
Alle som har med eget må selv rigge opp dette ferdig til kl. 11.00.
Utlån utstyr:
Nybegynnere kan leie utstyr under helgen.
Vi har også noen drakter.
Skriv behov for lån av utstyr i påmelding.
Begrenset til 10 brett/rigger.
Vi oppfordrer alle som har tilgang på utstyr til å ta med sitt eget eller låne fra sin lokale klubb!
Sikkerhet:
Området for camp og regatta er avskjermet og egner seg veldig godt til unge windsurfere.
Følgebåter og instruktører på brett.
Link informasjon om arrangement, program, praktiske opplysninger og påmelding Rookie:

http://www.srfsnosk8.no/windsurfing
Offisiell Sponsor:
.SrfSnoSk8.
Initativ, sponsor og arrangør:
SrfSnoSk8 / SeaSport Sportsenter og Windsurfingskole.no
www.srfnsosk8.no

Teknisk arrangør:
SrfSnoSk8 og ASF
www.srfsnosk8.no
www.asf.no
Kontaktinformasjon:
Rookie Windsurfing Arendal: Helge Rotnes eller Lill Bente Hollstedt, Telefon: 22 83 78 73,
rookie@srfsnosk8.no
Arendals Seilforening: Torstein Hopstock, Telefon: 916 13 600, torstein.hopstock@aleris.no

Velkommen!

