Seiling

All onboard benytter seilbåter som arena for å pleie relasjoner, forbedre
kommunikasjonen, coaching, teamwork og å bygge
relasjoner. !
Læring – mestring – erfaring – kompetanse –
relasjoner!!
Vi er avhengig av hverandre og må ﬁnne måter å
utnytte «markedet» i form av vind, bølger og farvann
best mulig. Alle er i samme båt, med de muligheter og
begrensninger dette gir.
En god arena for å samkjøre mannskapet og å bygge
gode relasjoner sammen.

Praktisk!

Utstyr og sikkerhet!

Suksesskriterier!

Antall deltagere: 10 like båter"

Seildresser og vester til alle"

Gode og engasjerte skippere"

Antall per båt: 5-8 pers ideelt,
maks 10."

Vi har nødvendig navigasjonsutstyr,
VHF osv ombord"

Innbyr til full deltakelse, også
for helt uerfarne gjester"

Årstid: Fra april til oktober"

Før avreise går vi gjennom
sikkerhetsbrif og fordeler de ulike
oppgavene om bord"

Engasjerende og kanskje den
aller beste arena for skikkelig
teambuilding"

Vi har utarbeidet en egen HMS,
som også er godkjent av
Sjøfartsdirektoratet."

Mange synergier som kan
trekkes direkte over i en
jobbsammenheng

Varighet: Fra 3 timer til 2 dager,
også nattseilas om ønskelig."
Annet: Følgebåt anbefales når vi
er ﬂere enn 3 seilbåter."
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Regatta i skjærgården
Vi kan stille med mange identiske seilbåter på 40 fot. Alle
med en dyktig kjentmann/mentor om
bord som loser dere trygt gjennom
dagens gjøremål. Her vil dere
få anledning til å delta på alle
plan, heise seil, ta ut kurser,
ratte skuta og legge
strategien for å slå
konkurrentene."
Dersom dere ønsker, stiller vi
med ﬂere båter til regatta, noe
som garantert skaper adrenalin
og høy puls hos alle.
Konkurranseinstinktet ligger
latent… Regattaen avsluttes
med premiesermoni på
brygga og champagne til
vinnerlaget."

Eksotiske steder!
Vi kjenner til perlene i
skjærgården som setter
den perfekte rammen for
ditt arrangement.

Vårt seilingsområde er hele
Oslofjorden med Kragerø i
vest, Skagen og Gøteborg i
sør."

"
Seiltur
Prisen inkluderer instruktør, dresser og redningsvester, samt
transport av båt til og fra destinasjonen."
Dagsﬁlm på 3-5 min som oppsumerer dagen, kan legges til."

After Action!
God mat er viktig for et
vellykket arrangement. Vi
kan lage for eller med
dere, nydelig mat basert
på dagens råvarer."
Egen meny sendes på
forespørsel.
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