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Personale

REFERENCER

OUTDOOR SPORTSEVENT

Bl.a. Only,
Key Learning,
Bestseller,
Vikan og
Bellevue Tours.

KAJAKPOLO
KAJAKPOLO ER SJOV TEAMBUILDING OG MOTION UDEN, AT DU BEMÆRKER DET. DET FOR ALLE, OGSÅ
SELVOM DET ER FØRSTE GANG DU SÆTTER DIG I EN KAJAK.
I Summits kan vi nu tilbyde en af
tidens fedeste og sjoveste
outdoorsports, nemlig kajakpolo.

I sommerhalvåret, hvor vandet er
varmt, vil I blive udrustet med
redningsvest, hjelm og pagaj. Er vi i
det tidlige forår eller sensommeren
tilbydes I alle en våddragt.

Vi starter alle vores kajakaktiviteter
med en grundig introduktion til
kajakken på land. Hvordan placerer
man sig i kajakken, hvordan holder
man balancen, hvilken roteknik
bruger man og de basale
sikkerhedsmomenter til vands.

Silkeborg)

Vi har 12 kajakker til kajakpolo. De er
rummelige og passer til både store og
små.

Mange af vores arrangementer
starter i vores eget kajakcenter i
Silkeborg, men vi kan også
transportere det hele til Jeres
destination og opsætte banen.

De er utrolige lette at styre. Selv
nybegyndere, der aldrig har siddet i
en kajak, vil hurtigt føle sig trygge og
deltage i kampen og så er de bygget,
så man automatisk falder ud af dem,
hvis man i kampens hede skulle vælte
rundt.

Chr 8. Vej 2A

1-2 timer
Hele landet (dog egen bane i

Det er ikke noget krav at deltagerne
har sejlet kajak tidligere, det eneste
krav til deltagerne er, at de skal
kunne svømme.

SUMMITS.DK

10 - 40

8600 DK Silkeborg DK

info@summits.dk

Keywords:
‣ Teamspirit
‣ Høj puls og spænding
‣ Konkurrence
‣ Hygge og højt humør
4.500,00 + 295,00 pr. pers.
Eksl. moms & transport.
Siden 2004 har vi lavet
procesorienteret team- og
ledertræningskurser,
samt firmaevents i både
ind og udland.
Book et uforpligtende
møde med os og hør hvad
vi kan tilbyde Jer.

+45 61 67 47 47

www.summits.dk

