Vill ni göra nått speciellt för bruden/brudgummen
de sista dagarna i frihet? Vattenskidklubben
Kringlan utlovar garanterat skratt!
Alla i sällskapet kan prova på — inga förkunskaper
krävs mer än att vara simkunnig!
Upplägg
Vi börjar med att gå igenom grunderna i
vattenskidåkning, provar ut utrustning i form av
skidor m.m. Naturligtvis står vi för all utrustning och
bensin (undantag för badkläder och handduk).
Förutom flytvästar har vi för de frusna ett par
våtdräkter i olika storlekar, men vår sjö är liten och
håller därför en relativt trivsam temperatur. När alla
förber edelser är klara bär det iväg i vatt net.

omklädningsrum med bastu. Vår grillplats är centralt
placerad och vill ni avsluta åkningen med en bit mat
är detta både enkelt och trevligt. Utanför klubbhuset
har vi en veranda med långbord där man kan
summera dagens strapatser och skryta om hur
konsten att stå på v att net bemästr at s.

Säkerhet
Vi är väldigt noga m ed säker heten och tillåter dä rfö r
inga alkoholhaltiga drycker för de deltagare som åker
med i båten eller på vattnet.
Vattenskidklubben Kringlan önskar er en rolig
tillställning!

Bå ten
Vår båt är en Malibu Response -08 med en 340hk
mittcentrerad V8-motor. Alla våra båtförare är
utbildade och har lång erfarenhet av att köra
vattenskidåkare, såväl erfarna som nybörjare. Då
båten är konstruerad för vattenskidåkning och våra
förare skickliga, är förutsättningarna för ett lyckat
och säkert evenemang en självklarhet.
Anläggningen
I direkt anslutning till klubben finns det

Pris:
700 kr för 40 minuter. Efter 40 minuter blir kostnaden 120 kr /
10minuters period. Då är klubben tidsbokad och reserverad
endast för ert sällskap!
40 minuter ger utrymme för 2 - 3 åk för den blivande bruden
eller brudgummen, samt 1 åk för någon annan i sällskapet om
så önskas.
För detta får ni:
Tillgång till hela anläggningen (klubbhus, omklädningsrum,
bastu, grillplats), båtförare/ instruktör, vattenskidor, åktub,
åklinor, flytvästar och våtdräkter.
Kontakt & bokning:
Mailadress: vskkringlan@hotmail.se
Webb: www.vskkringlan.se
Plats: Lilla Turingen i Nykvarn (ca 15 min från Södertälje, se
hemsida för vägbeskrivning).

