KLUBLIV

KDY Event Sailing

Snart er det sommer igen, og KDY Event Sailing står klar til at tilbyde spændende oplevelser
til havs for private og virksomheder. Den store flåde af velsejlende sejlbåde med tilhørende
VIP-skippere kan lejes i tre timer eller én hel dag, hvis det ønskes.

 Tekst & foto Mark Flindt.

Uanset om det drejer sig om en sommerfest, polterabend, venindetur eller en
familietur på et glitrende Øresund,
kan der lejes én eller flere både med
tilhørende skipper til f.eks. en tur op
langs kysten eller en tur rundt om Flakfortet.
Særligt for virksomheder tilbydes
mere målrettede sejladsaktiviteter, hvor
kommunikation og samarbejde er i højsæde. Hvad enten det drejer sig om en
ledergruppe eller en hel afdeling, kan
der tilrettelægges forløb, hvor sejlads
indgår som et ”praktisk laboratorium”.
Her kan teorierne afprøves under
intensive kapsejladser, der både udfordrer deltagernes armkræfter og hjerne.
KDY tilbyder også at koble virksomheder og professionelle konsulenter/
erhvervspsykologer sammen omkring
f.eks. organisationsudvikling. Vi har
gennem flere år arbejdet sammen med
partnere, der kender værdien af sejlsport, som en ideel platform til at af-
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prøve ledelsesteorier i praksis og til ”at
få ledere og medarbejdere til at stole på
hinanden og arbejde effektivt sammen”.
Sejladser kan foregå fra Skovshoved
Havn, Rungsted Havn og Tuborg Havn.
Ønsker du/I at afholde en event i provinsen, kan vi også løse dette, takket
være gode samarbejdspartnere.
Flere KDY-medlemmer har allerede
benyttet evencenteret til spændende
medarbejder- og familiedage, hvor der
er bliver sejlet en masse, og hygget med
god mad efterfølgende i Restaurant
Sejlklubberne – på ”Address” – eller på
terrasserne i Skovshoved og Rungsted.

KDY Event Sailing til-

byder virksomheder aktiviteter,
der i forbindelse med møder og
konferencer kan indgå som en
del af mødeaktiviteten. Uanset
om det er en del af et længerevarende forløb, eller blot et afbræk i en intensivt mødeprogram,
er der mulighed for at komme
ud og sejle med sejl. Det kan
være en hyggelig tur med en
lækker madkurv eller en intensiv
kapsejlads med fra to til 14 både
og et deltagerantal fra to til
102 personer. Som noget helt
unikt kan KDY Event Saling
også tilbyde mindre grupper
VIP-Sejlads med de klassiske
og smukke 12 mR både – en
oplevelse for livet!
Yderligere information på:
KDYSEJLSPORT.DK eller ring
til Mark på 27 10 87 42.

