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Hei LASER-seilere, 
- Velkommen til helgens samling!

Det er meldt flotte forhold til helgen med vind mellom 8-12 m/s (blir litt regn). 
Trenere blir Peer Moberg, sammen med ASF sin trener Mikkel Berger. Fokus i tillegg til seiling 
på vannet, er denne gangen: Egentrening!

LASER fra Vest, er Askøy Seilforening sin satsing for foreningens LASER-seilere. Seilere fra 
andre foreninger inviteres til å delta på samlingene, og vi oppfordrer spesielt vestlandsseilere 
å delta! 

Først litt informasjon til ASF sine seilere om høst / vår:

Vintermånedene
• Fysisk trening med månedlig oppfølging av trener med testing av formutviklingen for den           

enkelte. ASF tilbyr sine medlemmer treningskort på helsestudio til kr 300,- pr seiler/mnd.
• Seiling i helgene etter løpende avtale mellom trener og seilerne, avhengig av vær og vind.

Tidlig vår
• Helgetreninger og ukedagstreninger startes opp
• 3 helgesamlinger. ( se datoer nedenfor)

Vår / sommer
• Treningene i sommer fortsetter etter vanlig oppsett, men ikke i ferien de ukene det ikke                  

er aktuelle regattaer.

Helgesamlinger «Laser fra Vest» avvikles på Seilsportssenteret etter plan du finner nedenfor;
 Laser fra Vest 2013/1 – 31.oktober - 3.november 2013  kr 950,-
 Laser fra Vest 2014/1 – 14. - 16. februar 2014   kr 950,-
 Laser fra Vest 2014/2 – 21. - 23. mars 2014   kr 950,-
 Laser fra Vest 2014/3 – 28. - 30. mars 2014   kr 950,-

Prisene er inklusive trener og full kost og losji. Likeledes kan de som starter for ASF i 2014, trekke 
fra kr 100,- på deltaker avgiften. Overstående priser vil reduseres dersom seilerne bor annet sted en 
Askøy Seilsportssenter, eller ikke deltar på noen av måltidene.  
 •   Overnatting kr 100,-   •   Frokost kr 40,-    
	 •   Lunsj kr 60,-   •   Middag kr 100,-
Minimum deltakeravgift er kr 500,- og inkluderer lunsj alle dagene.

Laser fra vest-samlingene
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ASF takker NSF 
for engasjementet 

med landslagsseilerne 
og trener til “Laser fra vest”

Vennlig hilsen

Askøy Seilforening
Sverre N. Valeur
- sportslig leder - 

Du bestemmer selv om du vil komme allerede fra torsdag kveld / 
fredag morgen, eller delta fra fredag kveld /lørdag morgen. 

For de seilere som deltar på tre første treningssamlingene 
blir den siste gratis. 

Men la oss nå konsentrere oss om samlingen som starter 
nå førstkommende helg!

Det har vært en del misforståelser, og kanskje litt dårlig informasjon fra ASF i forbindelse med 
samlingen. Vi håper den nå har funnet sin form, og gjør alt for at dere skal få et godt treningsopplegg 
frem mot neste sesong.
Både prissettingen og gjennomføringer trenger en del avklaringer. Vi ønsker med dette å informere 
angående priser og program for arrangementet.

• Refererer til priser; se første side.
• Denne samlingen er satt i stand i samarbeid med HSK og NSF, som stiller med seilere og trenere.
• Det tilbys overnatting allerede fra torsdag kveld om noen ønsker dette.
• Program sendt fra Peer er kopiert inn under her !
• Planlagte samling torsdag kveld utgår da Peers ankomst blir senere en tidligere planlagt.

PROGRAM

Fredag:       Lørdag.
Kl. 11.30 - kl.13.30  Seiling    Kl. 10.00 - 12.30  Seiling
Lunsj        Lunsj
Kl.15.00 - kl.17.00  Seiling    Kl. 14.00 - 16.30  Seiling
Mulig løping med noen bakke løp.   Fysisk trening
Middag ca.kl 18.30  Video/brifing av dagen.  Middag kl.18.00
       Etter middag snakke om seiling, div tema.  
       Video/brifing av dagen
Søndag:
Kl.10.00 - kl.12.30  Seiling
lunsj
Om vi får det til og vinden er god, kjører vi økt 2 etter kort pause. Ser dette på søndag. 

Det er ikke for sent å melde seg på, 
- derfor sender vi denne informasjonen til aktuelle deltagere.

Trenger noen dokumentasjon for å få fri fra skolen kan dere avtale det med
Peer Moberg på tlf 922 46 001 - eller e-post: pemoberg@online.no 

Har du spørsmål kan de rettes til:
Sverre Valeur, sverre@nordbye.no / 916 81 000 (jeg er ikke flink på mail, så vil du ha raskt svar RING)
Mikkel Berger, mikkel.berger@gmail.com / 414 17 843
Eivind Wiik, eiv.wiik@online.no / 474 00 770


