
Det siger tidligere deltagere: 
“Super setup med kyndige instruktører. En perfekt og uformel måde at 
være sammen med sine kunder på. Det giver en ekstra dimension, når 
man laver noget aktivt sammen. Et arrangement som kunderne efter-
spørger, det har været en super oplevelse hver gang.”  
Sydbank, Mette Christoffersen , Formuerådgiver 

 
”Ligasejladserne var så sjove og spændende, at vi straks bestilte endnu 
et arrangement. Begge arrangementer var rigtiggodt tilrettelagt med 
super instruktører og god stemning ved grill buffeten hvor sejladserne 
blev livligt  debatteret.”  SSP Technology, Personaleafd. 

Vil du vide mere, så er vi klar til at svare på jeres henven-
delse. I kan få det næsten som I ønsker. 
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Oplev intensitet, teamwork, stemning og høj puls  
når I sejler i Sejlsportsligaens J 70 sportsbåde.  
 
Sejl kapsejlads som i den Danske Sejlsports Liga. 
Der er 3. min. til start, 12 intense minutter med høj  
intensitet, nødvendigt samarbejde ombord, max. puls og 
en super stemning.   
Man glemmer helt at nyde det smukke Svendborg Sund. 
 
Thurø Sejlklub , Gambøtvej 27., 5700 Svendborg     

FIRMA EVENT 
     for medarbejdere / kunder 



Sejl kapsejlads som i den Danske Sejlsportsliga 
Intens fight, pause til evaluering og så i infight igen. Der  

sejles kapsejlads med dommere og tilskuerbåde. Hver båd 

har en erfaren J70 kapsejler ombord, der sikrer kamp til 

mållinjen under sikre forhold.   

NYT... i 2018 har vi 4 stk. J70’ere i Sejlklubben. 
Der konkurreres i hold af 3 – 4 personer. 

Deltagerantal: 12 – 32 personer + tilskuere.  
Arrangementet er incl. 2 ribbåde og evt. ekstra følgebåde  
Eventen kan tage fra 3 til 4 timer alle ugens 7 dage. 
Periode: 15. maj  -  15. oktober 
Vi har godkendte redningsveste fra Trygfonden til alle. 

Kick off / Personale- / kundearrangement 
Kært barn har mange navne. Vi tilbyder en unik oplevelse i  

det maritime miljø lige ud for Thurø Sejlklubs faciliteter. 

Sejladserne foregår tæt på land. Ribbådene sørger for at 

I kan komme helt tæt på, men også i land hvis nødvendigt. 

Vi kan tilbyde den forplejning I ønsker ,eller I  kan selv 
komme med alt fra en ”moleøl” til den helt  store buffet. 
Klubben har såvel ude- som inde faciliteter der står til rå-
dighed som en del af eventen. Vi sørger ligeledes for præ-
mieuddeling m.v. efter jeres ønske.  


