
 

 

Hej och Välkommen till en ny isseglingssäsong! 
 

Dagar som går att boka sig på för presentkortssegling hittar du på vår hemsida på: 

http://www.outdoorevents.se/segla-isjakt-kop-presentkort-boka-tid/segla-isjakt-kop-presentkort-boka-tid/ 

 

 Tider: Samling kl 11.00 – Avslut 15.00. Gäller för både Dalarna och Stockholm om inget annat meddelas 

anmälda deltagare.  

 

Boka datum enligt ovan så snart som möjligt före aktuell dag. I princip gäller först till kvarn eftersom dagarna kan bli 

fullbokade. Vi hör av oss snarast om önskad dag är fulltecknad. Vv. notera att det kan vara lämpligt att välja någon 

av de tidigare dagarna då det finns chans att få en andra chans samma säsong om vädret inte vill som vi vill vid 

ditt 1a val. 

 

Vill du göra upplevelsen till en minisemester? Vi kan även hjälpa dig med förslag på boende i olika nivåer om du 

har en bit att åka. Se ”Boende” längst ner på sidan: http://www.outdoorevents.se/segla-isjakt-kop-presentkort-

boka-tid/. 

 

Eftersom issegling är beroende av väder och isförhållanden får Ni som isseglare vara lite stand by och beredda på 

att åka en bit till aktuell seglingsplats. Seglingsplatser i Dalarna är inom ca 5 - 10 mil, eller inom en timmes bilkörning 

från Tällberg (Vi seglar vanligen på Runn i Falun, Siljan i Mora, Tällberg, Rättvik eller Orsasjön utanför Mora. I 

Stockholm är seglingsplatserna max ca 10 mil från kommungränsen men vi försöker segla så centralt som möjligt 

och vanligast är Sigtunafjärden, Stora Värtan eller Baggensfjärden.  

 
Upplägg:  Vi börjar med gemensam säkerhets- och teorigenomgång. Därefter delar vi in oss i  

                            grupper och varje seglare får segla minst 3x20 min. (Oftast mer seglingstid i Dalarna). 

 

Plats:  Dagen innan seglingen får ni besked om var vi ska segla via mail. Seglingsplats  

beror främst på is-läget. Viktigt: Meddela oss uppgifter enligt rödmarkerat nedan. Klipp tex in 

uppgifterna i ett mail till oss! Då får du besked om vald plats i retur på din mail senast kvällen 

innan bokad dag. 

 

Ta dig dit: Deltagare ansvarar själva för att ta sig till seglingsplatsen. Vägbeskrivning och om möjligt info om 

kommunalt färdsätt kommer i mailet som skickas dagen innan. 

 

Medföljare:  Du får naturligtvis ta med dig Dina vänner som bevittnar Din prestation. 

 

Skridskor: Beroende på is/snöförhållande kan långfärdsskridskor åkas  eller du kan vandra med  

Snöskor   snöskor i pauserna och finns att hyra på samlingsplatsen för 100kr inkl isdubbar, (även  

för medföljare). OBS: Endast kontant betalning eller Swish ute på isen. 

 

Mat: Ta med egen värmande matsäck till pausen.  Grill finns på isen.  (Medföljare få gärna ta med lite 

ved eller grillkol för enklare planering). 

 

Klädsel: Vindtät overaller finns att låna. Tänk på att ha riktigt varma kläder inunder samt varma skor (helst 

kängor) och tumvantar. Ta även med ombyte om det skulle behövas. Det kan vara blött även 

ovan isen. 
 

OBS nedanstående svar enl rödmarkerat ber vi dig som seglare att (kopiera in) maila till:  

Jonas@OutdoorEvents.se (Vid sambokade presentkort, vv meddela alla deltagares uppgifter)  
 

1: Jag som ska segla isjakt heter:  

2: Min mailadress:  

3: Mitt mobilnummer:  

4: Bokad dag (enligt datum på vår hemsida):  

5a: Om jag har en box frånLiveit: Box nr:         kod:    

5b: Om jag har presentkort från Greatdays eller Upplevelsepresent, Kod:  

5c: Om jag har presentkort från OutdoorEvents: Bokningsnummer: 
 
 

Vänligen använd egna rejäla skor och tumvantar. Flytoverall eller flytväst/överdragsklädsel, 

hjälm, glasögon, isdubbar, och broddar får du låna. Återigen: Som alltid när man vistas på 

sjöis är det lämpligt att ha med ombyte om det är blött eller, om isen trots vår försiktighet med 

noggrant rekad is, skulle brista. 
  

Vid frågor vv. 08 - 410 184 07 eller Jonas@OutdoorEvents.se. Välkommen! 
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Villkor för issegling och köp: (Gäller från och med 1 Okt 2015) 
Följande gäller presentkortsseglare eller enskilt deltagande i grupp gemensamt med andra 

på fasta tider enligt schemalagda ”presentkortsseglingar” fredagar till söndagar. 

 
Ålderskrav: Min 16 år. 

Gravida: Får inte segla alls eller seglar på egen risk. 

Påverkade av alkohol eller droger: Får inte delta i issegling. 

 

Seglingsgaranti: Ingår alltid och innebär att du får boka en annan dag inom ett år från dag då segling 

inte gick att genomföra vid tex för dålig vind. Dvs man har 1st andra chans.  

 

Vem bestämmer när rätt till garantidag gäller? OutdoorEvents bestämmer när seglingen inte kunnat 

anses som fullgod men i samråd med resp seglare.  

 

När ställs segling in helt? 

* Beroende på prognås om för hård vind eller kyla.  

* Om det inte finns någon is inom lämpligt avstånd, (ca 10 mil) från Stockholm C eller från  

  Tällberg (för Dalarna). 

* Om antalet deltagare på bokad dag är för få. 

I ovanstående fall informeras om inställd segling  i så god tid som möjligt före aktivitetsdagen. 

Seglingsgaranti gäller i dessa fall f.om ny bokad dag, dvs om seglingen meddelas inställd före bokad 

dag. 

 

Om du inte hör något från OutdoorEvents förrän dagen innan bokad dag: Då är allt i sin ordning och vi 

riggar jakterna på plats på bokad dag. Seglingsplats meddelas alltid bara via mail dagen- eller senast 

kvällen innan bokat segligsdatum. 

 

Prognos om svag vind: Även om prognosen anger svag vind och övriga förhållanden är Ok, riggar vi 

alltid jakterna på bokad dag och du som seglare måste infinna dig på plats. Det är vanligare att segling 

kan genomföras än att det inte går att genomföra.  

 

Om du inte anländer till seglingsplatsen bokad dag: Om anmäld deltagare inte anländer på bokad tid 

mister denne sin rätt till segling och rätt till garantidag. 

 

Bindande köp: Betalning av presentkort till OutdoorEvents plus- eller bankgiro via faktura anses vara 

bindande köp. Kredittid är 10 dagar, vilket anses som öppet köp. Vid ej erlagd betalning på 

förfallodagen är köpet inte giltigt och ev bokad plats övergår till annan. 

 

Avbokning eller ombokning: Skall ske senast två veckor (14 dagar) före bokad seglingsdag för att rätten 

till ny bokningsdag skall gälla. Gäller även presentkort- eller om upplevelsen är köpt genom 

återförsäljare: Liveit, Upplevelsepresent,  Gratdays eller annan ÅF. 

 

Sjukdom: Om inbokad seglare är sjuk måste denne uppvisa läkarintyg för att få rätt till ombokning 

senare än 14 dgr före bokad dag. 

 

Överlåtelse: Du kan överlåta rätten till segling till annan person. Meddelas OutdoorEvents i förväg. 

 

Presentkorts giltighetstid: Ett år från datum som bestäms vid köp vilket anges på fakturan vid köp från 

OutdoorEvents. Vid köp av presentkort via nätet gäller 1 år fom datum för köp om inget annat 

överenskommits och bekräftats via mail från OutdoorEvents. Vid köp via återförsäljare som Liveit, 

Greatdays ed, gäller separa avtal hos respektive återförsäljare. 


