
Netværksdag den 6. oktober 2020
 i samarbejde med Uni-Tankers A/S og GoSail 

Alle kan være med! Konkurrenceånd vil gavne! Det
handler om teamwork, kommunikation og godt
netværk.

Vi besøger Uni-Tankers A/S i Middelfart, som vil
fortælle om virksomheden. Herefter er der matchrace,
hvor GoSail tager os igennem denne unikke
eftermiddag. 

Find svar på dine spørgsmål på de følgende sider.

Pris:
Plusmedlemmer: 200kr. til forplejning pr. person. 
Basismedlemmer: 1399kr. for sejlads og forplejning pr.
person

Tilmelding senest den 25. september

sejludstyr udleveres
intro på bådene og sejler ud af havnen
sejladstræning starter for halvdelen af holdene 

Kl. 11:00 Vi mødes hos Uni-Tankers A/S, Turbinevej 10, 
                                      5500 Middelfart 
 
Kl. 12:15 Afgang mod Middelfart Marina, Østre Hougvej 108,     
                                       5500 Middelfart 

Kl. 12:45 Introduktion til sejlads:

 Kl. 13:45 Der byttes – sejladstræning starter for de
                                        resterende hold 
 
Kl. 14:45 Matchrace kapsejladser, hvor alle hold sejler       
                                        imod hinanden 
 
Kl. 17:45 Bådene returnerer til havnen og afrigges 
 
Kl. 18:00 Præmie overrækkelse og tak for i dag

Program



Uni-Tankers A/S  

USTC ”United Shipping & Trading Company Ltd.”
har rødder tilbage fra 1876. I 1980’erne begyndte
Torben Østergaard Nielsen at sælge brændstof
til skibe. Siden da har koncernen vokset og i 2019
opnåede regnskabet til en 7. plads på listen over
de største danske selskaber. USTC er nu
repræsenteret i 95 egne kontorer fordelt i 32
lande verden over. 

Uni-Tankers A/S blev grundlagt i 1995, som et
datterselskab af USTC. I 2012 erhvervede Uni-
Tankers den tidligere Erria Shipping Flåde på 12
skibe. Flåden består i dag af 17 skibe, 100% eget
af Torben Østergaard Nielsen.

    PROGRAM 

Kl. 11:00 Ankomst hos Uni-Tankers A/S, Turbinevej 10, 
                                  5500 Middelfart
 
Kl. 11:15 Præsentation ved Thomas Lynge
 
Kl. 11:45 Mulighed for at stille spørgsmål og frokost
 
Kl. 12:15 Afgang mod Middelfart Marina, 
               Østre Hougvej 108, 5500 Middelfart



Kan alle være med?
Alle kan være med uanset fysisk form. Vores
udgangspunkt er, at ingen deltagere har sejlerfaring.
Deltagere med stor sejlerfaring kan også blive
udfordret og få en spændende oplevelse. Det er heller
ikke et krav, at man kan svømme – men i givet fald vil
vi gerne have det at vide.

Hvilket tøj skal man have på?
Vi stiller sejlertøj (bukser og jakker) til rådighed for
deltagerne. Derudover har vi obligatoriske
svømmeveste og giver deltagerne mulighed for
benyttelse af handsker, brillesnore og solcreme.
Deltagerne skal møde i fornuftigt fodtøj (gummisko
eller sejlersko) og derudover være påklædt som skulle
man “gå en tur i skoven”.

Er der risiko for, at nogen falder i?
Risikoen er meget lille, men vi anbefaler alligevel for
en sikkerheds skyld, at alle deltagere medbringer
skiftetøj.

Bliver man søsyg?
Det er meget sjældent, at folk bliver søsyge. Årsagen
er, at vi tilrettelægger sejladsen efter de konkrete
vind- og vandforhold, og at vi altid sejler kystnært.

Forsikring
Deltagerne ved et GoSail arrangement skal være
dækket ind under virksomhedens egen
erhvervsansvarsforsikring. GoSail har ansvars- og
kaskoforsikring på alle både samt lovpligtig
erhvervsansvarsforsikring.

GoSail - Alle kan være med, og det er
aldrig dårligt vejr



Vores hovedhavn er Middelfart Marina, men vi sejler
over hele landet, hvor vi som udgangspunkt har otte
udvalgte havne som baser. 

Vores Blu26 matchracere sejles af 3 til 5 personer
plus en instruktør. Sejladsen organiseres efter
antallet af deltagere og dermed også antallet af både
på vandet. 40 deltagere sejler således i 4 både på
skift. Vi gør vort bedste for at alle får så megen tid på
vandet som overhovedet muligt. 

Bådene er 8 meter lange, 2,2 meter brede og har en
mastehøjde på 12 meter. Hver båd vejer 1,2 tons og
kølen som holder båden oprejst stikker 1,8 meter ned
i vandet. De er af den ”godmodige” type, som ligger
godt i vandet og kan sejles alle, men som samtidig
stiller krav til håndteringen for at sejle perfekt.

Grundlæggende er øvelsen at deltagerne selv
håndterer/sejler båden og får båden til at sejle
optimalt rundt på banen. En meget alsidig og
udfordrende opgave der kræver samarbejde og
optimal kommunikation.

Vi sejler matchrace
Kapsejladsen gennemføres med alle 4 både på
banen på samme tid, hvor alle sejler mod hinanden.
Der sejles flest mulige sejladser. Holdene sejler og
kæmper intenst og ligger tæt hele banen rundt.
Bådene er fuldstændig ens, så alt afhænger af
hvordan båden håndteres og samarbejdet er om
bord. Når sejladserne er omme lægges pointene
sammen.

GoSail - Sådan sejler vi


