En frisk mulighed …

Har din virksomhed brug for ny energi og motivation,
øget trivsel og sammenhold eller styrke kunderelationer?
Din virksomhed har nu mulighed for at skabe
et unikt univers internt som eksternt, for jeres
kunder og medarbejdere, med kapsejladsbådene
som omdrejningspunkt.

Matchrace er sejlsportens svar på motorsportens
Formel 1 – en taktisk, intens og tempofyldt kamp
om at nå først over målstregen.
Matchrace er en prestigedisciplin indenfor sejlsport,
der adskiller sig markant fra andre grene af
sejlsporten.

Hvordan …

Det er en holdduel på vand, der udkæmpes mellem
to identiske både. Her gælder det om at bruge
reglerne aktivt og dække sin modstander tæt.
Hvert hold består af 4 personer, som dyster
intenst om at komme først over målstregen.
Sejladserne varer ca. 20 minutter og sejles tæt på
land, hvilket gør matchrace til en yderst
tilskuervenlig og letforståelig sejlsport.

For at sejle en kapsejladsbåd optimalt, er det nødvendigt
at kunne samarbejde og kommunikere klart og tydeligt.
Efter introduktionen til båden, der gives af en af
ASC’s instruktører, skal båden bemandes.
I bestemmer selv positionerne om bord og hvem
der skal udføre hvad. I skal nå frem til det
optimale set-up, ud fra holdets kompetencer.
Der vil være instruktører ombord på
hver båd under alle sejladser !

Udfordringen …

Du bliver klogere på dine egne og dine kollegers
kommunikative evner og reaktionsmønstre i, til
tider, hektiske situationer. Deltagerne er ude af
deres normale komfortzone og væk fra det miljø
de normalt indgår I på arbejdspladsen.
På kort tid, uden forudgående kompetencer, lærer
I at sejle en kapsejladsbåd.

Hvem kan deltage …








Alle kan deltage
Vi sørger for grundig instruktion
Få og simple regler
Der vil være lidt trænings sejlads inden kapsejladsen
Der vil være instruktører ombord i alle sejladser
Ideel deltagerantal er 12 til 16 mand
Ved flere kontakt os og hør nærmere

Bane
Vindretning

Topmærke

2 både sejler mod hinanden og der
sejles en serie hvor alle sejler mod alle.
Det hold med de færreste point til sidst
har vundet.

Start og Mål line
Mål

Start

Bundmærke

Program forslag
4 timers arrangement
kl. 15:00

Pris: 750 kr. + moms
per deltager

kl. 15:30
kl. 16:30
kl. 17:00
kl. 17:30
kl. 18:00
kl. 18:30
kl. 18:45
kl. 19:00

Velkomst, sandwich, introduktion, holdinddeling,
sikkerheds og kapsejladsorientering
Trænings sejlads starter (alle hold)
1. kapsejlads
2. kapsejlads
3. kapsejlads
4. kapsejlads
5. kapsejlads
Evaluering, moleøl/sodavand & præmieoverrækkelse
Event slutter

Bemærk:
 Start tidspunkt kan ændres efter ønske
 Forplejning kan tilpasses efter ønske som tilkøb
 Min. pris for et arrangement er 8 deltager
 4 personer i hver båd

For mere information skal henvendelse ske til …
 Fedder Wiesel
4142 5008 eller
 Torsten Havemann 2889 2545
Bemærk:
Vi gennemfører kun et begrænset antal
arrangementer per sæson !

Baggrund …

Aabenraa Sejl Club har et ønske om at give flere
mennesker mulighed for at prøve sejlsport, mærke
vinden i håret og opleve de mange spændende
facetter der ligger i sporten.
Da sejlsport er en udpræget teamsport, mener vi
det er oplagt at tilbyde lokale virksomheder denne
mulig.

Med venlig sejlerhilsen
Aabenraa Sejl Club

Praktiske oplysninger for virksomheden …






Varmt tøj (det er ofte køligere på vandet)
Regntøj (uanset vejr, pga. vandsprøjt og våd deck)
Passende sko eller gummistøvler
Solbriller / Solcreme
Godt humør og Gå På Mod

Aabenraa Sejl Club (ASC) sørger for:

Sted:
ASC
Kystvej 55
6200 Aabenraa










Instruktører & hjælpere
2x J-80 både
Ledsagerbåd
Dommerbåd
Redningsvest
Mulighed for bespisning
Grundig instruktion
Kort praktisk træning

