KAPSEJLADS I
MATCHRACEBÅDE
Udfordr dine kolleger til matchrace – sejlsportens svar på Formel 1.
DKsejlsport lover en taktisk, intens og tempofyldt kamp, hvor samarbejde
er altafgørende.
DKsejlsport besidder landets største erfaring med virksomhedssejlads, og
derfor får din virksomhed et gennemtestet produkt med mulighed for at
sætte eget præg. Vi betjener mere end 2.500 erhvervsfolk og 135
virksomheder om året.

BRUG OS BL.A. TIL:

DKsejlsport har nogle af landets bedste
instruktører, som enten er midt i eller har
haft en aktiv karriere inden for sejlsport,
hvor de har repræsenteret Danmark ved
internationale stævner som EM, VM og OL.

•

Teambuilding – med fokus på samarbejde, kommunikation og
rollefordeling.

•

Firmature – fx til den årlige sommerfest, hvor energi,
motivation og sammenhold og trivsel er i centrum.

•

Kundearrangementer – kan kombineres med
mødefaciliteter og bespisning.

•

Ledergrupper – styrke interne udviklingsprocesser

EN DAG PÅ VANDET
á 4, 6 eller 8 timers varighed
Din virksomhed modtages på havnen af vores instruktørteam, hvorefter
der gives fælles introduktion og sikkerhedsbriefing. Efterfølgende inddeles
i i hold, får udleveret sejlertøj, redningsveste og en instruktør, som er med
ombord fra start til slut.
De første par timer på vandet fungerer som træning, hvor fokus vil være
grundig oplæring i at håndtere båden. På kort tid – uden forudgående
kompetencer – lærer man at sejle i en kapsejladsbåd. Når en test er klaret,
er det tid til at prøve kræfter med en kapsejladsbane, der svarer til den,
som elitesejlere konkurrerer på til et VM eller OL.

Priser fra 1.350 - 1.450 pr. person

Kontakt os på:
info@sailing-aarhus.dk eller på tlf.: +45 27 14 18 02 for mere information.

”De bedste teambuilding-kroner, jeg nogensinde har
investeret. En fantastisk oplevelse for alle!”
– Adm. Direktør, Finanssektorens
Uddannelsescenter

”Det er helt sikkert en investering, der betaler sig ind
igen tifoldigt! Det er en fantastisk måde at prøve sine
grænser af under kontrollerede forhold, og man er
hele tiden i professionelle hænder. Alle på teamet
var forbavset over, hvor meget de egentlig kan, når
de arbejder sammen som et team. Jeg kan varmt
anbefale DKsejlsport som team arrangement!”
– Thomas Dahl Jeppesen, HR Consultant at LEGO
Group (LinkedIn)

