Forslag til dagsarrangementer
Alle arrangementer gennemføres af erfarne
og uddannede instruktører.
Sikkerhedsudstyr og redningsveste
stilles til rådighed af MRS og
forefindes altid om bord.
Sejlerjakker, sejlerbukser,
sejlergummistøvler og evt. handsker
kan tillejes efter aftale.
Ønsker deltagerne ikke at leje
sejlerbeklædning, skal de selv medbringe
fodtøj i form af gummisko eller
sejlerstøvler samt praktisk tøj og skiftetøj.
MRS erstatter ikke tab af genstande
som briller, ur, pung, mobiltelefon mm.

... en oplevelse for alle sanser!

Teambuilding (6 timer)
6 personer pr. båd – 2 matchrace både – DS37
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Kl. 17.30
		

Velkomst, introduktion og sikkerhedsorientering
Bådene rigges til og sejles ud på Skive Fjord
Introduktion i boathandling, samt øvesejlads
1. matchrace på udlagt bane
2. matchrace på udlagt bane
3. matchrace på udlagt bane
Bådene sejles i havn og afrigges. Der uddeles “Molebajer”.
Afslutning, præmieoverrækkelse
og sandwich i “Brasseriet”, Strandtangen (ex. drikkevarer)

Sail events

Teambuilding (8 timer)

TEAMBUILDING

6 personer pr. båd – 2 matchrace både – DS37

Match Race Skive A/S
Strandvejen . 7800 Skive
Tel +45 6140 4900 . info@matchraceskive.dk
www.matchraceskive.dk

Kl. 09.00
		
Kl. 09.45
Kl. 10.30
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Kl. 14.15
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Velkomst og morgenbuffet i “Brasseriet”, Strandtangen
Introduktion og sikkerhedsorientering under kaffen.
Bådene rigges til og sejles ud på Skive Fjord
Introduktion i boathandling, samt øvesejlads
1. matchrace på udlagt bane
2. matchrace på udlagt bane
Frokostsandwich/vand indtages “på søen”
3. matchrace på udlagt bane
4. matchrace på udlagt bane
5. matchrace på udlagt bane
Bådene sejles i havn og afrigges. Der uddeles “Molebajer”.

Kl. 16.15
		

Afslutning, præmieoverrækkelse
og Skibberlabskovs i “Brasseriet” (ex. drikkevarer)

FIRMA MATCHRACE
Sejlerskole

Tursejlads

Match Race Skive A/S
Strandvejen . 7800 Skive . Tel +45 6140 4900 . info@matchraceskive.dk . www.matchraceskive.dk

spænding, samarbejde og succes...

...udfordringer, teambuilding og oplevelser på vandet

Hvad er matchrace?

Match Race Skive tilbyder...

Matchrace er for sejlsport, hvad Formel1 er for motorsport - en taktisk, intens og tempofyldt kamp om at

Match Race Skive tilbyder i samarbejde med Maritim Center Skive en række unikke ’37 fods oplevelser’

nå først over mållinjen. Matchrace er en prestigefuld gren indenfor sejlsport, der adskiller sig markant fra andre

på vand. Hvad enten det er professionel konkurrence, firmadyst, teambuilding, sjov og ballade, sejlskole eller blot

sejlsportsdiscipliner. Det er en holdduel på vand, der udkæmpes mellem to identiske både. Hvert hold består af 4 til

en anderledes tur på bølgen blå, så tilrettelægger MRS arrangementet efter den enkelte kundes ønsker og behov.

6 personer, som dyster i at gennemføre en forudbestemt bane. Matchrace sejles altid på en kort bane, hvilket gør, at

Match Race Skive har en unik beliggenhed ved Limfjorden, som er 180 km lang og dækker et samlet areal på

tempoet altid er højt, og afstanden mellem bådene sjældent bliver for stor til, at spændingen forsvinder. Derudover

1.400 km2. Limfjorden er ideel til både sejlads og surfing.

foregår selve duellerne gerne tæt på land og varer ofte ikke mere end 30 min, hvilket gør matchrace til en yderst
tilskuervenlig sejlsport.

Vi kan f.eks tilbyde nedenstående arrangement-typer:

| Konkurrence | Firma matchrace | Teambuilding | Sail Events | Tursejlads | Sejlerskole |

Efter at Soling-sejleren Jesper Bank i 2000 vandt guld ved OL i Sydney, Australien, er interessen for matchrace vokset
markant i Danmark, og Dansk Sejlunion har de seneste år sat stor fokus på disciplinen som konkurrencesport.

Uanset valg af arrangement, vil der selvfølgelig blive taget billeder af jeres oplevelser, som I får med hjem som
minder fra en fantastisk dag. Det er også muligt at leje sejlertøj.

Læs mere på www.matchraceskive.dk

Flag-orden
Kommunikation mellem sejlerne og
dommerne sker via signalflag. Her
er en oversigt over de vigtigste flag:

Vind

Flag, som vises fra dommerbådene
Ingen af bådene skal straffes
Blå båd skal straffes
Gul båd skal straffes
Gul eller blå båd har tabt matchen
Tildelt straf skal tages øjeblikkeligt
Flag, som vises fra matchbådene
Protestflag

bgba.s.

Start

Mål

