
- Följ med ombord -   
 
Med NB YACHTING upplever Ni skärgården på ett naturligt sätt! 

      
 Vi arrangerar alla typer av seglingar, till exempel: 
 
  Konferens 
  Kick-Off 
  Möte med Kunder, Partners och Leverantörer 
  Ett avskilt Ledningsmöte  
  En kravlös och lugn dag i havsbandet 
  Present till någon som fyller år  
  Kappseglingar 
  Kurs/Utbildning/Sjöpraktik i Segling, Navigation, Sjösäkerhet. 



      – Företagssegling –  
  Kompletta seglingsevenemang för grupper   

upp till 200 personer 



 
 
 
     
 
 
  
 
 – Bygg gemenskap –  

      Svetsa samman gruppen med gemensamma mål.  

 Hitta Kämpaglöd, Kamratskap, Nya roller, Skapa dialog och
 bygg dynamik……    
 
 Grupper 6 – 50 Personer, på båtar 45 – 50 fot.  
  



  
• Navigation 
• Segeltrimmning 
• Taktik 
• Gruppdynamik 
• Din egen roll 
• Kommunikation 
• Beslutsfattande 
• Målbild 

Samarbete, Gruppkänsla, Beslutsmässighet, Uthållighet, Taktik, Vilja 
och ett tydligt Mål är till stora delar det som styr besättningens 
arbete ombord under en kappsegling.  
Våra seglingar erbjuder en avvägd utmaning  för gruppen och sätts 
samman utifrån ditt företags och dina medarbetares mål.   
 
Seglingarna hålls på båtar mellan 45-50 fot (14-15 meter) med 
segelyta på 130-150 kvm, vikt 11-13 ton och med ca. 10 personer i 
respektive besättning. 
Upp till 50 personer, Inga förkunskaper krävs. 

- Kollegor i nytt perspektiv - 



 

– Dagsseglingar – 
  En hel dag fylld av segling och upplevelser i ytterskärgården        
 

Programförslag, Heldag 09.00- 17.00 
Under en kort morgonfika går vi igenom våra säkerhetsrutiner, vindutsikterna och dagens 
rutt.   
Fördelat i grupper tar vi gemensamt hand om seglingen och turas om att navigera, skota, 
trimma segel och styra båten. 
Under seglingen har samtliga deltagare möjlighet att pröva på de flesta sysslorna ombord. 

Lunch serveras ombord eller enligt önskemål, eftermiddagsfika i en lugn skärgårdsvik.  
Åter  på marinan ca 17.00 – 17.30 



– Distanssegling – 
   1 – 3 dagar med Segling, Strandhugg, Upptäckter….. 

 

  Valet är ditt: 

 Utö  

 Fjärdlång 

 Sandhamn  

 Möja 

 Finnhamn  

 Gräskö  

 Fejan   

 Arholma ……. 



- Grillsegling -  
 

Möt ett helt dygn fyllt av Seglings- och Naturupplevelser.  
Solnedgång, Ljumma klipphällar, En rejäl grillkväll, Månljus nattsegling, 
Glid fram ljudlöst mellan kobbar och skär i de tidigaste 
gryningstimmarna……. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  – Avkopplande dagar i ytterskärgården – 
 
     Sola på ljumma klippor, Ta ett dopp, Ha en Grillkväll…….. 



Söderarms fyrplats!  
 
En helt unik rekreations- och konferensmöjlighet, för upp till 24 
gäster! 
 



E-mail: info@nbyachting.se 

Web: www.nbyachting.se 
 

Mobil: 070-795 60 65 
 

Kontor: 08-795 60 65 
 

Fax: 08-795 60 65 
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