
En dag med fantastiske oplevelser på vandet
 

Radich Layline udbyder en oplevelsesrig dag på 
vandet, med nogle af verdens bedste sejlere som 
instruktører. I vil sejle i hurtige, udfordrende, 
manøvredygtige både, der er velegnet til både 
begyndere og erfarne sejlere med en høj grad af 
sikkerhed. 

I bliver udfordret i, at få båden til at sejle 
optimalt, det er en meget afvekslende og 
udfordrende opgave for et hold. Der er mange ting 
der spiller ind; gruppens sammensætning, evnen 
og lysten til at kommunikere og samarbejde - 
individuelt som på tværs, ansvaret for sine egne opgaver ombord, konkurrencen fra de andre både, 
vejr, vind og strømforhold. Samspillet ombord kan på flere niveauer sammenlignes med situationer, 
som kendes fra deltagerens dagligdag i virksomheden.

Sejlads er en udfordring i samarbejde og kommunikation. Det er en unik og meget kontant 
oplevelse af samarbejde. Resultaterne afgøres af om besætningen formår at fordele ressourcerne 
optimalt og lære af såvel succeser, som fejl.

Teambuilding til vands er en stor oplevelse for alle ombord uanset forudgående kundskaber.

Programforslag

Briefing på land og i bådene, med fokus på sikkerhed og rollerne ombord.

• Træning, hvor alle manøvre og kendskabet til vind bliver indøvet, får mandskabet mulighed 
for at finde frem til den optimale rollefordeling på båden. Instruktørerne vil hjælpe 
mandskabet gennem træningen og evaluere på de ting der sker ombord.

• Holdet udfordres i kapsejlads, alle mod alle.
• Det er holdet selv der skal sejle båden, fordele opgaverne - rorsmand, storskødegast, 

trimmer, pitmand og fordæksgast. Instruktøren hjælper i det omfang det er nødvendigt, men 
deltagerne skal selv sejle båden.

• Efter en antal kapsejladser sejles bådene i havn og afrigges.
• Præmieoverrækkelse og moleøl til besætningerne samt briefing over dagens sejlads og 

højdepunkter.
• Alle kan være med uanset forudsætninger. Det er et mål, at oplevelsen bliver god for alle 

ombord - en uforglemmelige oplevelser, også når det regner.

Arrangementet gennemføres af nogle af Danmarks bedste sejlere herunder Americas Cup sejlere og 
VM/ EM vindere, med mere end 15 års praktisk erfaring indenfor teambuilding, formidling og 
eventafholdelse.
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Konkret halv dags arrangement eftermiddag

Kl. 12.30 Velkomst og frokost på havnen
Kl. 13.00 Briefing, intro til sejlsport, kapsejlads og sikkerhedsorientering
Kl. 14.00 Bådene rigges til og sejles ud af havnen, efterfulgt af sejladstræning
Kl. 15.00 Første kapsejlads starter
Kl. 16.30 Kapsejledserne afsluttes - bådene sejles i havn
Kl. 17.00 Afslutning og evt. præmieoverrækkelse

Samme program kan starte kl. 08.30 og slutte kl. 13.00.
Kan også afholdes som heldagsarrangement afhængig af deltagerantal (6-60 pax) og præferencer.

Arrangementet indeholder:
• Sikkerhedsudstyr 
• Følgebåd med dommer og sikkerhedsrepræsentant
• Én instruktør pr. båd
• Sejlertøj og redningsvest

Priser fra kr. 20.000,- + moms

Kontakt:

Radich Layline I/S
v/ Jesper Radich
Tlf: 2621 8331
Email: jesperradich@gmail.com

Jesper Radich har en baggrund som elitesejler igennem 20 år med 3 nordiske mesterskaber, 2 
europamesterskaber 2 danske mesterskaber og en samlet World Cup sejr. Yderligere deltog han som 
skipper og rorsmand for det spanske Americas Cup hold ved den 32. Americas Cup i Valencia 2007.
Jesper er Cand Mag fra København Universitet med speciale i forandring og læring i organisationer, 
og har omfattende erfaring med formidling og undervisning, foredragsvirksomhed og coaching – 
seneste i et samarbejde med den Olympiske deltager ved handikap OL 2008 i 2,4m2 klassen, Jens 
Als. Yderligere har han 10 års erfaring med udvikling of afvikling af teambuilding arrangementer 
for organisation og facilitering af forandringsprocesser, for både mindre og større danske 
virksomheder.
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