
Teamaktiviteter för ca 3 – 30 personer där Du 

                                                                                                                                                                 själv är med och ”agerar”. Strategitänk, vägval, 
                                                                                                                                                                 mycket frisk luft och glada tillrop ingår. 
                                                                                                                                                                 Med eller utan tävlingsmoment. 
                                                                                                                                                                 Välkommen att välja utefter syfte med er dag! 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sommaraktiviteter 
Segla Melges-24 (2-5 gäster per båt) 
Prova en av världens snabbaste sk. 1-typsbåtar i sin storleksklass. En ca 

8m lång båt som är byggd för racing i världsklass. Olika upplägg från 

tursegling i bara en båt eller kappsegling på en bojbana med upp till tre 

båtar och tender-RIB. 

 

Segla Trimaran SeaCart 26 (2-4 gäster per båt) 
Upplev modern segling i flerskrovsbåt. Du får göra alla moment 

ombord och utan krav på massor av vind flyger vi fram med två skrov i 

luften under ledning av coach. Båten är byggd med mast, bom, skrov 

mm. helt i kolfiber för snabbaste segling. SeaCart-26an är ca 50% 

foilande, vilket betyder att den har delvis lyftande kraft med hjälp av de 

böjda centerborden i pontonerna. 
 

RIB-Charter (12 gäster per båt) 

RIB-tender (Servicebåt vid seglingen) 
Åka RIB-båt som skärgårdsupplevelse kan göras som separat upplevelse 

tex för sälsafari eller transport till er konferensanläggning från stan. RIB 

i kombination med seglingsevent tillgodoser ofta fler viljor, då seglande 

lag turas om att gasa på kring kappseglingsbanan, sköta 

startproceduren och för smidig transport in och ut från land. 

 

Alltid med skeppare ombord 
Varje båt har en erfaren skeppare ombord som vägleder och instruerar. 

Målet är att gruppen själva lär sig hantera båten. Du kan välja 

coachning ombord av toppseglare med erfarenhet från Volvo Ocean 

race, Americas Cup eller svenska landslaget. 

 

Kläder och utrustning 
Vid segling finns seglarställ till hela gruppen så alla känner sig som 

riktiga kappseglare. Likaså vid RIB-turer finns overaller, mössor och 

vantar beroende på väder. För alla gäster finns naturligtvis lagstadgad 

säkerhetsutrustning som flytvästar mm. ombord. 

 

Prisförslag och tider Sommaraktiviteter  (* SEK ex moms)  
Plats: Utgående från Djurgården, Lidingö, Vaxholm eller i närheten. 

 

• Tursegling: 3 - 5p. Tid: 1,5 - 4 tim i 1st Melges-24: 10.000:- 

• Segla trimaran: 2 - 4 p. Tid: 2 tim – heldag. 1st SeaCart 26a: 18.000:-    

   (kan kombineras med Melges-24 och RIB-event).  

• Kappsegling: 9 – 16p (tex 3-4 lag). Tid: 2 tim-Halvdag. Med RIB-tender  

   och två Melges-24: 30.000:- 

• Kappsegling: 9 – 24p (tex 3-6 lag). Tid: Halvdag. Med RIB-tender och  

   tre Melges-24: 38.000:- 

• RIB-hämtning/lämning innerstan - Inkl rundtur kring  

   Vaxholm/Stegesundet. Från eller till någon av ovanstående  

   destinationer: Upp till 12p per båt. Tid ca 1 tim: 9.000:- 

• RIB-taxi (hämtning/lämning innerstan enkel), direkt anläggning 

   enl ovan.  Upp till 12p per båt. Tid ca 30-   40 min: 8.000:- 

• RIB Ytterskärgården t.o.r: Upp till 12 p per båt. Tid ca 3 tim: 12.000:-  
• RIB timpriser Stockholm: 1 tim: 9.000/ 2 tim: 11.000/ 3 tim: 12.000:- 
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Vinteraktiviteter 
Boka en upplevelse som innehåller fart och fläkt 

samtidigt som naturupplevelsen ute på isen eller i 

skogen verkar som medicin för stressade själar! 
Ett gemensamt minne för att stärka relationer mellan kollegor och  

affärsbekanta på alla nivåer! 

Segla isjakt: (3 - 20 gäster eller fler med paralellaktivitet) 
Känslan när Du skotar hem och glider ut över en gnistrande fjärd är 

oslagbar. Segla isjakt är den mest exotiska aktiviteten och troligen 

något som de flesta inte haft möjlighet att prova tidigare. Under 

coachning lär du dig under dagen att själv segla jakten. Alternativt kan 

man segla med i baksätet på de dubbelsitsiga jakterna. 

 

Segla Kitewing: (3 – max 10 gäster) 

För den sportiga som vill testa häftig skridskosegling med extra fart och 

frihetskänsla. Mera tidskrävande att komma igång än att segla isjakt. 

Erfarenhet från windsurfing och skridskoåkning är att föredra. Med 

slalompjäxor och specialbyggda skridskor på fötterna samt övriga skydd 

och säkerhetsutrustning kan Du få guidning av vår flerfaldige VM-

medaljsinnehavare från olika dicipliner inom Kitewing-segling. 

 

Snöskovandring: (3 – 50+ gäster) 
Gå eller springa på snöskor kan göras som allt ifrån stafettgren på 

snöbeklädd gräsmatta utanför konferensrummet, till längre vandring 

ute i terrängen. Tillgängligt för de flesta, och med stavar lättare än att 

promenera i nön eller åka skidor. 
 

Är din grupp sugen på väldigt olika saker att göra ute i naturen men 

samtidigt som tex isjaktssegling. Då är snöskovandring en spännande 

och för många helt nyerfarenhet vid framfart i snön. 

Långfärdsskridskor: (3 – 50+ gäster) 

En skridskotur på naturis kan för väldigt många vara  ett otroligt 

äventyr. För andra vardagsmat och mera som en motionsrunda för att 

bli lite "klar i knoppen" till nästa konferenspass!  

Grillpicknick och övriga paralellaktiviteter 

Grillning ute på isen liksom alla aktiviteter ovan kan naturligtvis kombineras 

efter önskemål. Vi har även ett antal ytterligare aktiviteter som komplement, 

vilket kan göras som femkamper eller andra upplägg för att passa ert önskemål 

och gruppstorlek. Även catering med kock och sittning i tex tältkåta vid 

stranden. 

Säkerhet och plats mm. 
Arrangemang på naturis sker alltid endast efter noggrant rekade isar. Platser 

som ovanstående aktiviteter kan utföras på är därför beroende på hur 

förutsättningarna ser ut med is och väderförhållanden år från år. Vanliga platser 

är: Sigtunafjärden, Stora Värtan, Baggen mfl småsjöar inom en timme från city.  

Issegling sker alltid på bana av säkerhetsskäl.  

 

Snö på isen är oftast inget hinder då vi alltid har en fyrhjuling i trailern för 

plogning och transporter av utrustning. Varma kläder och säkerhetsutrustning 

finns att låna. Ingen aktivitet kräver förkunskaper (med reservation för Kitewing 

och ev skridskor då viss vana från att det rör sig under fötterna kan vara bra). 
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V.v. Notera:  

Vi brukar ofta planera in en reservaktivitet vid segling vintertd om 

vindförhållanden inte blir tillfredsställande under bokad dag. Vi gör 

som vanligt allt för att alla ska vara glada och nöjda trots 

omständigheter som vi inte kan råda över. 

Lämplig tid på dagen för issegling är ca 10-16.00 beroende på 

dagsljuset vintertid. Övriga aktiviteter kan göras i tex facklornas sken 

som mysfaktor om så önskas. 

Säsong i Stockholm: från slutet av januari till början på mars. (Före och 

efter denna period är vi i Dalarna för isaktiviteter)  

Prisförslag och tider för vinteraktiviteter (* SEK ex moms)  
Plats: För dialog beroende på rådande väderförutsättningar för året. 

Nedanstående prisexempel gäller Sigtunafjärden. 

 

• Segla isjakt: 3 – 4 pers. Tid: 1,5 - 3 tim, i varsin isabella isjakt eller 

prova Blokart. Pris: 12.000:- 

 

• Segla isjakt: 8 – 10 pers. Tid: 2 - 3 tim, gruppen turas om i 4-6 olika 

stora och små jakter: Pris: 22.000:- 

 

• Segla Kitewing (Skridskosegling): 3 – 4 pers Tid: 3 - 5 tim, Upplägg 

som kurs vid helt nybörjare med vingarna: Pris: 12.000:- 

 

• Segla isjakt med paralellaktivitet: 20 pers. Tid: 4 -6 tim. 

Kombination med långfärdsskridskotur eller snöskovandring. Halva 

gruppen delas och byter aktivitet i halvtid: Pris: 35.000:- 

 

• Segla isjakt med paralellaktivitet: 50 pers. Tid: 4 - 6 tim.i 

Kombination med långfärdsskridskotur eller snöskovandring samt tex 

curling eller annan paralellaktivitet. Gruppen delas in i stationer och 

byter aktivitet rullande före och efter lunch: Pris: 55.000:- (ex lunch). 

• Långfärdsskridskotur alt. Snöskovandring: 15 pers. Tid: 1 - 3 tim. 

Med guide (skridskor på rekad is). Hällösa skridskor och kängor inkl 

säkerhetsutrustning. Pris10.000:- 

* Med reservation för tryckfel i ovanstående (pris och innehåll 2016). 

 

Kontakt: 
Mera information får du av din konferensanläggning. Eller kontakta 

gärna oss som leverantör direkt för mera ingående uppgifter om tex 

priser eller detaljer beroende på Dina önskemål: 

Jonas Lindblom 

Jonas@OutdoorEvents.se                      

08 – 410 184 07  

073-35 184 07  

             @outdoorevents_sailing #ActionBySailing  
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mailto:Jonas@OutdoorEvents.se
http://www.outdoorevents.se/

