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Dag Aktiviteter for barn Kommentar 

Mandag 
0830-1600 

- Velkommen til Sjø og Båtkurs for 
barn. 

- Utdeling av knutetau. 
- Vester justeres 
- Deler opp i tre grupper pluss 

parinndeling. 
- Vi tar med gruppene på tur ut på 

sjøen i båter for å vise området 
«Løkkevika» 

- Deltagerne får under turen en 
mulighet til å styre båtene.  

- Instruktør/trener forklarer under 
turen litt om hvordan båten virker. 

- Så knute trening 
 
Etter lunsj 
Tokt i Skjebergkilen med 3-4 båter. 
Deltagerne får oppgaver. 
 

- Motorbåtdagen 
 

Tirsdag  
0830-1600 

- Gruppe 1  
Manøvrering 
drar ut med motorbåt for å 
manøvrere, legge til brygger, kaster 
anker og ser på litt sjømerker. 
Granholmen og Brevik marina er 
målet. 

- Gruppe 2  
Seiljolle 
Vi viser hvordan en optimist rigges, 
og de får så prøve seg selv 

- Gruppe 3 
Padling og Knuter 
Knuter og knytekonkurranse 
Padling med optimist  
   
Etter lunsj bytter gruppene plass 
Gruppe 1 har Seiljolle 
Gruppe 2 har Padling & knuter 
Gruppe 3 har Manøvrering 

- Motor- og jolledag 1 
 

Onsdag 
 0830-1600 

Fortsetter med tirsdagens aktiviteter 
Gruppe 1 har Padling & knuter 
Gruppe 2 har Manøvrering 
Gruppe 3 har Seiljolle 
 
Etter lunsj 

- Gruppe 1 
Singløy 
Drar til Singløya med kjølbåt. 
Manøvrering, ankring og litt sjøkart 

- Motor- og jolledag 2 
 



SjøCamp 8-12. 

 

på agendaen. Søppel-plukke 
konkurranse og natursti på Singløy. 

- Gruppe 2 og 3 
Joller  
blir igjen ved brygga og prøver seg på 
alle seiljoller og litt motorjoller 

Torsdag  
0830-1600 

Fortsetter med onsdagens aktiviteter 
Gruppe 2 har Singløy 
Gruppe 1 og 3 har joller 
Etter lunsj 
Gruppe 3 har Singløy 
Gruppe 1 og 2 har joller 

- Motor og jolledag 3 
 

Fredag  
0830-1600 

- Avslutningsdagen inneholder 
lagpadling med optimistjolle, og 
lagseiling med optimistjolle 

- Det vil også bli muligheter for 
repetering av ukens aktiviteter, etter 
ønske. 
Fiske krabber & bade 

 

Avslutningsdag 

 

 


