
Vinteraktiviteter 
Segla på is är en av de mest exotiska upplevelser 

vi kan bjuda på i Skandinavien. Ingen förkunskap krävs för isjaktssegling 

eller någon annan av våra vinteraktiviteter som passar alla i grupper från ca 5 – 100 personer.  

Bokning: V.v kontakta Jonas Lindblom, Jonas@OutdoorEvents.se /+46 8 – 410 184 07 



Segla isjakt: 
Vår huvudattraktion på vintern är issegling! 

Upplev vindens kraft när du skotar in och glider ut 
över isen. Under ledning av coach lär man sig segla 
på bara några minuter. Den som vill kan också bara 

segla med i baksätet på de tvåsitsiga jakterna.  

 

Grupper upp till 20p.  

(Därutöver med parallellaktivitet) 

Tid: Från två timmar ber. på upplägg och antal p. 

Segla KiteWing 
Skridskosegling med KiteWing är en annan typ av 

issegling. En häftig upplevelse, nära flygkänsla, 
som vi rekommenderar för mindre grupper 

eftersom det kräver lite mera instruktioner och 
tid. Har man koll på skridskoåkning och även 

erfarenhet av windsurfing går det fort att  gilla 
vingen när man susar fram över isen. 

 

Grupper under 10p 

Tid: Från 4 timmar. 

Välkommen att kontakta: Jonas Lindblom 
+46 8 - 410 184 07 Jonas@OutdoorEvents.se 

Boka en upplevelse 
Fart och fläkt eller bara lite luft  är 

som medicin för stressade själar! Ett 
gemensamt minne fungerar alltid för 

att stärka relationer mellan kollegor 
och affärsbekanta på alla nivåer. 

 Med upplevelser bygger vi positiva   
ambassadörer för ert varumärke!  

Långfärdsskridskor: 
Långfärdsskridskotur på naturis kan för många 

vara  ett otroligt äventyr. För andra, vardagsmat 
men utmärkt som motionsrunda för att bli lite 

"klar i knoppen" till  nästa konferenspass!  

Våra turer är på en nivå då vi åker på rekade 
”säkra” isar och aldrig på  äventyrliga  färder med  

”möjliga plurr”. Vi har naturligtvis ändå alltid 
säkerhetsrutiner och utrustning till alla åkare vid 

all vistelse på naturis. 

 

Grupper upp till 50+ p 

Tid: Från en timme 

Vinteraktiviteter 
Paket med en eller flera olika aktiviteter levereras i Dalarna eller Stockholm! 

Kombiaktivitet & Mat 
I större grupper är önskemål om 
aktivitetsval ofta olika. Välj flera 

aktiviteter parallellt för att passa fler 
viljor! Vi jobbar med många olika 

underleverantörer för att  erbjuda allt 
från skotertur och femkamp till 
stillsammare teamövningar och 

kulturvandring etc.  Naturligtvis även 
catering, krogar och anläggningar för 

konferens, mat och fika.  

Utrustning & Säkerhet 
Säkerhet och allas trivsel prioriteras 

alltid högt. Vi har kläder anpassade för 
väder och respektive aktivitet till låns 

för deltagarna. Säkerhetsutrustning och 
även information vid varje aktivitet 

både om rutiner samt hur utrustningen 
ska användas är en självklarhet.   

Snöskovandring 
En kul och lättillgänglig aktivitet som de 
flesta inte provat. Kan göras som enkel 

lek mitt i stan till mera strapatsrik i 
vildmarkens djupsnö. Snöskotur som 

alternativ till skridskor beroende på 
väderförutsättningar brukar vi ofta ha 
som parallellaktivitet till isjaktssegling 

eller som femkampsgren.  


