
Sjøkorpset i Oslo 

2020 

Sjøkorpset vil i år arrangere sommer- 
tokter og leir for sine medlemmer gjennom hele 

sommeren. 

Toktene vil foregå med S/Y Mohawk II 
i Norge. 

Vi seiler med barn og ungdom



I år arrangerer vi: 

Skårungetokt med S/Y Mohawk II 

Tidsrom: 
Reiserute: 
Aldersgruppe: 
Pris: 

Fredag 19. juni, 18.00 – fredag 26. juni, 18.00  (7 døgn) 
Rådhusbrygge 1 – Sørlandet – Oslo bussterm. 
Fra 10 år 
Kr. 4 000,- ( 3 800,- pluss uniform 200,-) 

Kort om turen: Denne turen er tilpasset de minste barna. Distansen på selve turen 
er derfor ikke avskrekkende – Turen vil i år gå innom småsteder og uthavner i Norge, 
med kurs mot Sørlandet. Denne turen vil ha mye fokus på lek, med mange 
spennende aktiviteter både til havs og til lands. Ingen krav til forkunnskaper.

1. Sjøkorpstokt

Tidsrom: 
Aldersgruppe: 
Reiserute: 
Pris: 

Fredag 26. juni, ca. kl. 16.00  –  søndag 12. juli, kl. 18.00 ( 16 døgn ) 
Fra 13 år 
Oslo Bussterminal – Sørlandet – Rådhusbrygge 1 
Kr. 7 500,- ( 7 300,- pluss uniform 200,-) 

Kort om turen: Vi overtar Mohawk langs Sørlandskysten. Målet med toktet er 
å ned mot Kristiansand og deretter tilbake til Oslo. Det vil bli flere spennende seilaser og 
noen lengre etapper med en variasjon av uthavner og småsteder. Ingen krav til 
forkunnskaper.  

Sailcamp 2019 – leir på Strandheim leirsted 

Tidsrom: Lørdag 25. juli, kl. 10.00 – fredag 31. juli, kl. 14.00 ( 6 døgn ) 
Aldersgruppe: Fra 10 år 
Oppmøte: Oppmøte og henting på leirstedet Strandheim. 
Pris: Kr 4 200,- ( 4 000,- pluss uniform 200,-) 

(Ved påmelding innen 1.3.2019 – pris 3.700,- ) 

Kort om turen: Sommerleir på leirstedet Strandheim, som ligger på Nærsnes. Her er 
det fokus på seiling og sjø. Vi har tilgang på 100m med strandlinje + et stort skjermet 
område for andre aktiviteter. Dagene blir fylt med jolleseiling (RS Feva, Walker-bay), 
seiling av større båter, jollekjøring, bading, lek og andre aktiviteter. Dette er en fin tur 
for deg som ikke har deltatt på noen av våre turer før. 



Høsttokt med S/Y Mohawk ll 

Tidsrom: Fredag 25. september – fredag 4. oktober (7 døgn ) 
Reiserute: Oslo  –  ( Oslo bussterminal )  
Aldersgruppe: Fra 12 år 
Pris: Kr 4 100,-  ( 3 900,- pluss uniform 200,-) 

Kort om turen: Denne turen er tilpasset alle medlemmene våre. Distansen på selve 
turen er derfor ikke avskrekkende. 

Tokt informasjon

Mer utfyllende informasjon om oppmøte tid og sted, samt hjemkomst osv. vil bli 
tilsendt de påmeldte til hvert enkelt tokt. Tilsendt egenerklæringsskjema må være fylt 
ut og tilsendt oss før avreise. 

Prisene inkluderer: Evt. transport til og fra båten fra Oslo, kost, losji og t-skjorte med 
S/Y Mohawk II logo. 
T-skjorten er en godkjent uniform på våre turer, og MÅ være med. Hvis man har 
uniforms t-skjorte fra før og ikke trenger flere, gi beskjed ved påmelding, så vil denne 
tas ut, og 200,- trekkes fra på deltakeravgiften.



Medlemskap 

For deltagelse på sommerens arrangementer kreves det medlemskap i foreningen. Årlig 
medlemskap koster kr 300,- og gir også rett til deltagelse på alle våre arrangementer. 

Rabatter / redusert avgift 

Hvis en deltager skal delta på flere arrangement eller flere fra en familie deltar vil det gis 
«søskenmoderasjon» på turene. Dette vil si at man betaler full pris for det dyreste 
arrangementet, og får 30 % rabatt på alle etterfølgende sommerarrangementer 
(inkludert høsttoktet). 

Ved flere enn 2 deltagere (eller arrangementer) kan man også be om en pakkepris for 
alle arrangementene. Dette gjøres i så fall via mail til styret (styreleder@sjokorpset.no) 

Søknad om redusert pris 

Vi ønsker ikke at økonomi skal hindre våre medlemmer i å delta. Derfor kan det sendes 
skriftlig søknad til sjøkorpsets styre om reduksjon av deltakeravgift. Søknaden må 
inkludere inntektsdokumentasjon, dvs. de 3 siste lønnsslipper eller siste skatteoppgjør, 
og merkes «v/Styret». Søknad sendes per post, eller med epost til 
styreleder@sjokorpset.no. Det er kun betalende medlemmer av Sjøkorpset som kan 
søke og søknadsfrist er fredag 12 . juni 2020. 

Påmelding 

Frem til 7. juni 2020 har sjøkorpsets medlemmer førsterett på toktene 

Ved fullt tokt, blir plassene frem til 7. juni fordelt etter tidspunkt for påmelding. Etter 
dette gjelder «førstemann til mølla».  

Sailcamp er åpent for alle for påmelding fra start. 

Påmelding skjer ved at man sender en mail til sailcamp@sjokorpset.no. Eposten 
med forespørsel om plass må inkludere følgende informasjon: 
- Skårunge-/Sjøkorpsnummer
- Fullt navn
- Fødselsdato
- T-skjorte størrelse
- Navn, adresse, telefonnummer til minst to kontaktpersoner
- Informasjon om deltakerens svømmeferdigheter
- Evt. annen informasjon vi bør vite om (medisiner, allergier osv.)

Eposten vil bli bekreftet mottatt kort etter mottak og tilbakemelding som viser om 
man har fått plass på turen sendes ut etter 8. juni. Hvis kontingent for 2020 allerede er 
betalt vil plassen være ferdig booket og hvis ikke har man 7 dager til å betale 
kontingenten på. Er ikke kontingenten betalt innen disse 7 dagene vil plassen(e) kunne 
tilfalle andre. 
NB! Forfallsdato for betaling av sommerens arrangementer er: Mandag 15. juni 2020 
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Avbestillinger 

Følgende gjelder ved avbestilling: 
- Dersom turen avbestilles minst 30 dager før avreise refunderes hele beløpet
- Ved avbestilling etter dette refunderes kun 50 % mot fremvisning av legeerklæring
- Øvrige avbestillinger godtgjøres dessverre ikke
- Kontingenten refunderes ikke

Øvrig informasjon 

Sjøkorpset vil arrangere et foreldremøte tirsdag 9. juni 2020 der vi presenterer 
nærmere informasjon om sommerens turer. Foreldrene vil da bli bedt om å komme 
med innspill til et felles lommepengenivå for hver av turene. Innkallelse og referat fra 
dette møtet blir tilsendt alle deltakere på e-post, som foruten informasjon om 
avreise/ankomst sted også vil inneholde en 
”pakkeliste” som viser hva som er lurt å ha med seg. 

Med vennlig hilsen 

Sjøkorpssjefen 
sjefen@sjokorpset.no 

Oslo KFUMs Sjøkorps 
Akershusstranda 5 
0150 Oslo 

Oslo KFUM Sjøkorps 

www.sjokorpset.no 
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