
HAR DU MOD PÅ AT FÅ DIG EN OPLEVELSE FOR LIVET? 
SEJLE PÅ ET STORT SEJLSKIB OG HJÆLPE ANDRE DER I FREMTIDEN, 

DER HAR LYST TIL AT SEJLE? 
Få hele din tur fuldt betalt

Oplev livet ombord på et traditionelt sejlskib

Hjælp din næste

Kniber det med pengene? Så er det intet problem: Windseekers er et hollandsk
firma der hjælpe unge med at komme igang med at sejle, og har et bagland af
sponserer, der hjælper dig ombord på din første tur! Sæt sejl mod nye
horisonter uden at skulle betale i første omgang!

Kom ombord og få et hav af oplevelser, få nye venskaber fra andre lande, lær
hvordan man sejler et traditionelt sejlskib og hjælp til med forskning af
microplastic i havet. Stå til søs, få vind i håret mens du klatrer i masten og føl
historiens vingesus, når du står ved roret og fører skibet gennem bølgen blå.
Vær med på nattevagter og studer stjernerne uden lyset der ellers hænger
over byen. Opdag verdenen fra et nyt synspunkt og vær med til at tage del i
debatten om plastik-forurening, hvor du vil lære nye metoder du kan bruge i
din hverdag til at efterlade et mindre klimaaftryk. 

Havde du en fed tur? Det er vi ret sikre på at du havde, fordi vi i mange
år har sendt unge ud og sejle! Derfor giver vi dig muligheden for at
videreudvikle dig og fremtidige sejlere, ved at coache dig til at indsamle
penge til din næste tur, noget vi også over årene har specialiseret os i!
Bliv del af et team af sømænd og skibskyndige unge, og vær med at
indsamle det beløb, som du i første omgang selv fik sponsoreret! På den
måde giver du tilbage til den næste generation af unge, der lige som dig
selv, har fået en oplevelse til søs!

Når du har været af afsted, og har fået en idé om hvad sejltræning egentligt indebærer, kan du trygt give din
erfaring og oplevelser videre til andre. Med din ny erhvervet erfaring, kan du hjælpe med at at rejse penge til en
andes stipendium eller bare være med til at promoverer vores program! Når du har været ombord, hjælper vi dig
hele vejen til både at finde enten en nye sponsorer, eller at du selv bliver sponser ved hjælp af små tiltag som
kagesalg, salg af postkort fra din rejse, eller noget helt tredje og sikkert meget mere kreativt, du selv kan finde på!
Som sagt, vil der være coaches til at hjælpe dig, og ikke mindst vil du få nye færdigheder inde for selv at tage
intiativ og at dele ud af erfaringer! Alt dette er selvfølgelig noget, du først skal tage stilling til efter du har været ude
og sejle, men vi er meget glade for at få folk med ud, som gerne vil give noget igen. I første omgang; kom med ud
og sejl, fuldt sponsoret og få en oplevelse for livet!

Tag på en ny spændende rejse


