
För kvinnliga ledare. Endast 6 platser vid varje tillfälle:

10-14 juni  eller  12-16 augusti

Medvind i ditt ledarskap
För dig som vill utmanas och utvecklas i ledarskap genom segling 



Bli den ledare du vill!

Ledarskapsträning genom segling i Stockholmsskärgård med 6 kvinnliga ledare och en kvinnlig kapten. Du är 

delaktig i alla moment på båten; upplevelsebaserade övningar i ledarskap, segling och matlagning.

Efter dagens seglats ankrar vi upp för kvällen i naturhamn, lagar mat tillsammans, 

upptäcker ön, badar och njuter - parallellt som vi tränar och reflekterar kring 

ledarskap.

Vår pedagogik är ”att göra”. Det innebär att du tränar, diskuterar, reflekterar, ger 

feedback och skapar en plan för ditt lärande.

Vår filosofi: Var delaktig i alla moment, våga utmana, skratta, koppla av, ät god mat 

och träna dig till den ledare du vill vara.

Båten har goda seglingsegenskaper. Den är välutrustade och har hög komfort. Det 

finns tre dubbelhytter.  Du behöver vara beredd på att dela hytt med en annan 

deltagare. Till middagen samlas vi i en generös salong med gott om plats. 

Grundkunskaper: Du behöver inte ha någon erfarenhet av segling. Det här är ett 

tillfälle att få lära från grunden eller utvecklas till nästa nivå. 

Ett krav finns: Du gillar båtliv och ledarskap! 



4 veckor innan vi lämnar bryggan

• Du genomför en DiSC-Profil

• Du genomför en 360-analys 

• Du planerar måltider för en dag för alla(lunch, mellanmål, middag)

Under seglatsen kommer du träna på

• Hur du skapar en trygg miljö

• Känna igen olika beteenden och hur du möter dessa

• Att påverka genom kommunikation och motivation

• Att identifiera behov, drivkrafter, stress, försvar

• Reflektion och medvetenhet kring dig själv

• Tillit, lyssna aktivt och feedback

Ni kommer tillsammans

• Etablera coachpartner och ett nytt nätverk

• Utökat er självkännedom och komfortzon

• Få grundkunskap i segling eller ta er till nästa nivå

Angöringspunkter under vår 
träning i ledarskap och segling



Erfarenheter och kunskaper

• Handledare och coach i ledarskap i 18 år

• Fokus på förändringsledning

• Skepparexamen och förarbevis

• Seglat innan jag kunde gå

• Tävlingsseglat stora och små båtar

• Seglat i Västindien, Grekland, Kroatien, Finland

• Har sedan 15-års ålder haft kompisseglingar

• Min morfar var fiskare på Rödlöga

Din Kapten – Nina Jällgård

Röster från deltagare
”En mycket erfaren konsult som skapade variation, delaktighet och engagemang. 

Jag fick med mig många egna aha-upplevelser, Konkreta tips och verktyg”

”Med Ninas vägledning fick vi hjälpa att konkretisera problemen och hantera 

dem. Nina är mycket duktig på att se till att alla i gruppen blir sedda och hörda.”

”Nina ger ett kunnigt och stabilt intryck. Hon är duktig med både gruppen och 

individer samt inger förtroende. Man kan lita på att hon levererar som planerat. 

Fantastiskt hur hon får med sig alla. Jag kan verkligen rekommendera Nina.”



Beneteau Oceanis 411,    

First 40,7 eller motsvarande

Fakta om båten

OM BÅTEN

•Längd 12,50m 

•Bredd 3,96m 

•Djup 1,8m 

•Vikt 8 ton 

•Masthöjd 18m 

•Antal sittplatser i salong 8 

•3 hytter, 6kojer + 2 i salong 

•Kyl, spis, ugn

•Köksutrustning och 

sittplatser för 8 personer

•Färskvatten

•Toaletter/dusch

•Östersjön att bada i

•Gummijolle med 6 hk



Tillsammans lagar vi maten

Det innebär att 
• en gast köper in frukost till alla för hela perioden

– Frukosten lagas gemensamt

• Övriga gastar ansvarar för måltiderna för en dag (lunch, mellanmål, middag). 

– Du köper in och förbereder dessa 3 måltider för en dag

– Den person som lagar mat för dagen får alltid stöd från några i besättningen

Kylen är stor så det går bra att ta med sig färskvaror

Alla tar med sig
• egen dryck förutom vatten 

• snacks, godis och annat ni kan tänka er vara sugna på

Kockens val

Matkostnaderna fördelas lika mellan deltagarna.



Lorensbergs Organisationskonsulter AB

Pris: 19.700kr 

30% i anmälningsavgift för att säkra din plats. Resterande betalas 30 dagar innan avfärd.   

Båten är försäkrad och du behöver ha en egen olycksfallsförsäkring som du troligen redan har på 

hemförsäkringen eller via jobbet.

Det som ingår är DiSC-profil, 360-analys, utbildning med Nina och segelbåt. Det som tillkommer 

för dig är inköp av mat för en dag för samtliga deltagare samt din egen dryck och snacks.

Investering i ditt ledarskap som skapar Medvind

6 platser finns! – Är en plats din?
Det finns två utbildningstillfällen att välja på: 10-14 juni eller 12-16 augusti 2019

Vi samlas måndag kl.10.00 och åter på bryggan fredag kl.18.00

Anmälan:

Nina Jällgård, Kapten, 070-24 33 904  eller nina@storarum.se

mailto:nina@storarum.se

