Erbjudande till företag & organisationer
Segling - som teamutveckling
I Arkösund kan vi erbjuda ert företag ett seglingsevent för större eller mindre grupper.
Segling som en teamutvecklingsaktivitet på mindre segelbåtar i anslutning till
Segelsällskapets fina hus i centrala Arkösund. Aktiviteten går alldeles utmärkt att kombinera
med konferens på Arkösunds hotell.
På en kappseglingsbåt är lagets förmåga att kommunicera, samarbeta och agera avgörande
för att nå bra resultat. Är detta viktigt även i er verksamhet? I så fall rekommenderar vi
kappsegling som lagaktivitet.

På Norrköpings Segelsällskap har vi tillgång till fyra identiska kappseglingsbåtar. Båtarna är
5,5 meter långa med plats för 2-3 personer i varje besättning. Det krävs ingen tidigare
seglingserfarenhet eller särskilda fysiska krav, alla kan vara med. Inför varje seglingsaktivitet
finns det med ett par erfarna instruktörer som säkerställer att alla lagen har tillräckliga
seglingskunskaper för att ta sig runt banan på ett snabbt och säkert sätt. Det spelar ingen roll
om ni aldrig har seglat tidigare, många av våra gäster har aldrig tidigare suttit i en segelbåt.
Tack vara vårt unika läge vid vattnet i Arkösund genomförs aktiviteten strax utanför NSS
klubbhus och Arkösunds hotell. Inga längre transporter och i nära anslutning till bilparkering.
Vi garanterar att ni får uppleva en annorlunda relationsstärkande aktivitet som ger möjlighet
till reflektion över ert lags förmåga att kommunicera, samarbeta och agera. Precis som när
man kappseglar på riktigt helt enkelt!



Grupper: Vi tar emot grupper från sex till 30 personer per dag. Max tre gäster per båt
och lag. Totalt 12 personer kan kappsegla samtidigt.



Båtarna: fyra nästan identiska kölbåtar av modell C55 byggda för rolig och enkel
kappsegling.



Utrustning: Vi förser alla gäster med flytväst. Medtag egna vind-och regntäta kläder.



Instruktör: Vid varje aktivitet finns minst två erfarna instruktörer som genomför
lagindelning, utbildning och kappsegling. Givetvis tar de ansvar för säkerheten.



Banan: Vi seglar flera korta race om ca 10-15 min. vardera. Banan läggs nära land och
det är enkelt att följa tävlingarna från kajen om inte alla lag seglar samtidigt.



Pris från 1200 kr/pers



Tidsåtgång: ca 2-3 h beroende på gruppens storlek

I samarbete med Arkösunds Hotell kan vi utöver seglingsevent erbjuda allt från en
välförtjänt after sail öl, nyttig lunchbuffé, hembakad fika och barbecue, konferens,
hotellrum och trevliga möteslokaler. Allt finns i direkt anslutning till vår brygga och
segelbåtar. En oslagbar kombination.

Kontakt för bokning och förfrågan:
Anders Linder
Email: linder@nss.nu
Telefon: 070 659 1659
www.nss.nu

