
FDF Sejlercenter i Viborg og sejlklub-
berne i Viborg og Virksund tilbyder 
børn og unge at lære at sejle. 

Vi lægger vægt på, at sejlads og vand-
sport skal være trygt, sikkert og sjovt, 
uanset om dit ønske er hyggesejlads 
eller måske vil drive det videre. 

Hvor og hvornår?
Vi sejler hver torsdag kl. 17 fra maj til 
oktober fra FDF Sejlercenter for enden 
af Nørresø.

Hvad kræves der?
Du skal kunne svømme 200 meter, 
og naturligvis have lyst til et aktivt 
friluftsliv sammen med andre. 

Du er velkommen til at tage din familie 
med. De kan deltage eller give et nap 
med som frivillige.

Vi råder over redningsveste, indtil du 
anskaffer dit eget udstyr. Medbring 
altid regntøj og skiftetøj.

Har du lyst?
Er du interesseret, så kontakt 
Torben Laier, 24 63 76 53
eller 
Jens Kofoed, 31 31 33 10

Jollesejlads 
for børn og unge

Kom godt i gang med at sejle
– Du kan få glæde af det resten af livet

Lær at 
sejle i trygge 

rammer

Du kan læse mere om os på 
www.facebook.com/
ungesejladsviborg 
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