
 
 
 
 

Seminarium med Jimmy Cornell 
Att segla är att älska havet och att utnyttja naturens krafter. Det är helt klimatneutralt och 
vinden, drivkraften är gratis. Den här vetskapen ger många seglare en stor tillfredställelse 

och därmed en lust att utsträcka sina seglingar över allt längre distanser. 
För att inspirera till spännande seglingar börjar vi året vid Yacht Center Orust i Henån med 
en heldag tillsammans med Jimmy Cornell, där han bl.a. i ord och bild kommer att berättar 

om sin segling genom Nordvästpassagen. Läs mer: www.cornellsailing.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Preparations for a transatlantic voyage” 

Det blir ett seminarium om förberedelser för överhavsseglingar och i första hand för segling 
från Nordeuropa till Medelhavet, Madeira, Kanarieöarna, östra Karibien och retur till Europa. 
Speciella avsnitt kommer att handla om: 

• Kommunikation till havs (satellit, SSB, mail, väderprognoser). 
• Energigenerering och konsumtion ombord. 
• Huvudfaktorer som bidrar till en lyckad eller mindre lyckad överhavssegling, såsom 

val av båt och utrustning, besättning, hantering av olika olyckstillbud och tekniska 
problem, verktyg och reservdelar. 

• Rutiner ombord såsom vakthållning och viktiga aspekter för liten besättning, dvs. 
endast två ombord. 

• Segling över Atlanten i organiserat ”Rally”. Är det något för dig? 
 
Efter seminariet blir det gemensam middag till självkostnad. 
Efter middag kommer Jimmy att berätta om sin segling, senaste sommar, genom 
Nordvästpassagen norr om Canada. 
 

Pantaenius båtförsäkringar 
Pantaenius är specialist på båtförsäkringar för tur- och långfärdssegling till världens alla hav. 
Pantaenius  kommer att vara på plats under seminariet och vid lunch och kaffepauser blir det 
tillfälle att fråga och diskutera om båtförsäkring till just din båt.. Läs mer: www.pantaenius.se 
 
Datum och plats 
Lördagen den 27 februari vid Yacht Center, Varvsvägen 1 i Henån på Orust. 
Tid: 
09.00 – 17.00 seminarium med avbrott för kaffepauser och lunch. 
17.30 – 18.45 middag 
19.00 – 20.30 Jimmys segling genom Nordvästpassagen. 
Seminariet kommer att hållas på engelska. 
Pris 
För seminariet mellan 09.00 – 17.00, SEK 450:-/ pers. inkl. kaffepauser och lunch. 
Tillägg för kvällsföredraget, SEK 100:-/ pers. inkl. kaffe. 
Betalning: Till Lange Maritime enl. instruktion vid bokningsbekräftelse. 
Bokning, senast den 12 februari 
Till Lange Maritime, mail: info@langemaritime.se  eller tel. +46 (0)70 985 73 81 
 

Yacht Center Orust i Henån, - marina företag i samverkan 
Adventure Yachts, Bavia Yacht, CR/Regina Yachts, Lange Maritime, Najad, Orust Yacht Service, XLNT Yachting 

www.yachtcenterorust.se 
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