
Seglingspaket 
Seglingsarrangemang i världsklass för alla smaker . 

På vår ”Action by Sailing plusmeny” kan du paketera för upp till ca 100p 
så att din kickoff, personal- eller kundaktivitet passar fler viljor ibland deltagarna. 

Race – Tursegling –  Catering – RIB – Olika Segelbåtar – Mingelfartyg – Landaktiviteter etc. 

  

Bokning / offert: Jonas@OutdoorEvents.se / Tel: 08 – 410 184 07 



Segla SeaCart-26 Trimaran: 
Upplev flerskrovssegling tillsammans med en 

erfaren coach ombord. SeaCart-26 är bland de 
vassaste racetrimaraner som finns i sin storlek. En 
häftig upplevelse uppskattad av både erfarna och 

förstagångsseglare utan krav på förkunskap.  

Boka tursegling eller kappsegling med fartkänsla på  
kryss och undanvindar flygande på lovartskrovet.   

Från 2 tim, 2 - 3 p per båt 

RIB-Båt / Tender: 
Både för tursegling och 

kappseglingsevent passar med en 
eller flera tenderbåtar.  

RIB-båten är också lämpad för snabb 
hämtning från annan plats samt som 

attraktion för att passa fler viljor.  
Alla kanske inte tror att dom vill 

segla (innan dom provat). 

Mingelfartyg: 
Som konferenslokal eller för att  

samla en större grupp alldeles 
bredvid kappseglingsbanan passar att 

boka ett mindre passagerarfartyg. 

Segling & Yoga  

eller Föredrag: 
Låt vår skeppare-, Volvo Ocean Race-

seglare- och yogaledare Anders 
Lewander inleda er dag med Yoga och 

öva vägar till självkännedom följt av 
koppling till segling!  

Du kan också boka Anders för olika 
föredrag som tex. lagbygge och 

utmaningar under Volvo Ocean Race.  

 

- En perfekt upptakt till ert egna 
seglingsevent! 

Seglingspaket 
I Stockholm eller Dalarna mfl. platser.  

Säkerhetsutrustning, sjökläder och coach ombord ingår alltid. 

Välkommen att kontakta: Jonas Lindblom 

+46 8 - 410 184 07 Jonas@OutdoorEvents.se 

Segla Melges-24: 
En av världens mest uppskattade enskrovs- 

sportbåtar. Rolig segling  med nära elementen-
känsla för alla deltagare.  Vi har tre båtar där vi 
tex med en RIB  kan göra race med matcher för 

upp till 24 p samlade på sjön samtidigt. 

 Från 2 tim, 2 - 4p per båt/lag. 

Måltider och dryck: 
En bättre humörshöjare än god mat 

när den behövs som bäst efter ett 
seglingspass är svårslaget. Vi  ordnar 
allt från fika under färd till trerätters 
grillbufé på en kobbe. Eller besök på 

en sjökrog som trevlig avrundning. 

Genomförande exempel: 
Vi välkomnar gruppen på bryggan, eller i en lokal på 

någon anläggning, dit vi trailar eller tar båtarna 
sjövägen. Här sker genomgång av teori, säkerhet och 

påklädning av utrustning. 
Därefter går vi i båtarna för några träningsvarv. Alla är 
samlade ute på sjön, där hälften av lagen sköter start- 

och målprocedur utifrån RIB-båten med flaggor, 
tidtagning och ljud i riktig kappsegling. Andra hälften 

kappseglar. Det finns hela tiden uppgifter för alla i 
gruppen. Både i tenderbåt och segelbåtar. 

Varje race tar ca 10-15 min med mycket tjoande och 
hejande under närkontakt mellan alla deltagare och 
båtar, då RIB-båten hänger med runt tävlingsbanan.  

  
Kappsegling: 4 – 6 tim, 6 – ca 30p (fler på förfrågan). 

Kringarrangemang och parallellaktiviteter 


