
EVENTS TIL 
VIRKSOMHEDER

I båden er alle på udebane. Prøv en ny måde at samar-
bejde på, hvor rutiner bliver nedbrudt. Teambuilding i 
sin reneste form. 

TEAMBUILDING

SEJLKLUBBEN 
NEPTUN VEJLE

Grundlagt 13. august 1881



En event til søs er en oplevelse, som 
huskes. For rigtigt mange er det 
uvante omgivelser og for langt de 
fleste. En blanding af 100% ro, kryd-
ret med et konkurrence-element, 
giver en masse energi.

Opgaven at få en båd til at sejle, er 
på mange måder kompleks. Vi har 
forsimplet det, så alle får en følelse 
af at være lykkedes med opgaven. 
Kom tættere på dine kollegaer ved 
håndtering af opgaver i samme øje-
blik de opstår.

SAMMENHOLD KOMMUNIKATION

TEAMBUILDING

DET ER IKKE VINDEN, DER STYRER DIN SEJLADS, 

MEN MÅDEN, HVORPÅ DU SÆTTER DINE SEJL

ANDERLEDES OPLEVELSER NYE RAMMER

VEJLE FJORD



Sejlklubben Neptun Vejle har en lang 
tradition for uddannelse af sejlere i 
både joller og kølbåde. Klubbens både 
er derfor meget velegnede til event-
sejlads.
For at tilbyde den optimale oplevelse 
for firmaer på vandet samarbejder vi 
med Match Racing Denmark - en af 
landet førende virksomheder indenfor 
teambuilding på vandet.

Vi har valgt en professionel sam-
arbejdspartner, for at du kan få en 
oplevelse ud over det sædvanlige på 
vandet. 
Vejle Fjord er de smukkeste omgivelser 
man kan tænke sig. 
Med båden gennem bølgen, og vinden 
i sejlet, får du ikke en mere miljøvenlig 
oplevelse ☺🌤👍

TEAMWORK



Knud Puggaard 
Mail: sponsor@snv.dk 
Telefon: 5188 1759

SPONSORUDVALGET

TEAMBUILDING
4 timer

13:00 Intro til sejlads
13:20 Træningssejlads
15:00 Tre kapsejladser 
16:30 Vi kommer i land 
17:00 Afslutning, evaluering
 og præmieoverækkelse

Pris pr. person
1.450,-

PROGRAMFORSLAG

DAGSEVENT OM
PERSONPROFILER

6 timer

08:00 Morgenmad
08:30 Undervisning i person-
                og teamprofiler
10:30 Intro til sejlads og
                samarbejde
11:00 Træningssejlads
12:30 Frokost på land med 
 holdrokeringer
13:30 Testsejlads med nye hold
14:00 Kapsejlads 
16:00 Vi sejler i havn 
16:30 Evaluering og præmie-
                overækkelse

Pris pr. person
2.350,-

d
MØDEPAKKE OG 
TEAMBUILDING

8 timer

08:00 Morgenmad
09:00 Internt møde, med frugt,  
 kaffe og  vand
12:00 Frokost
13:00 Intro til sejlads og   
 samarbejde ombord 
13:30 Vi sejler ud - træning 
15:00 Kapsejlads
16:30 Vi sejler i havn
17:00 Evaluering og præmie- 
 overækkelse

Pris pr. person
1.995,-

KONTAKT

SEJLKLUBBEN 
NEPTUN VEJLE
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