
Deltag i årets mest 
udfordrende event!

overskuddet fra eventen går ubeskåret til Dansk Rafting 
Forbund til støtte af rafting sporten i Danmark.

Der vil være mulighed for at købe di-
verse drikkervare før og under eventen. 
Efter eventen har vi mulighed for at ar-
rangere  middag i hyggelige omgiv-
elser. Dette kan være på stranden 
i form af grillbuffet, på café ved en 
af vores samarbejdspartnere el-
ler på restaurant i indre København.
Husk derfor ved tilmelding at gøre os 
opmærksom på dette såfremt det har 
interesse.

Læs mere om Coast Rafting og se videoen fra 
sidste års challenge på www.rafting.dk

Arrangør:
 
 Rafting Club Copenhagen
 Arsenalvej 6
 1836 København K

I samarbejde med

Get ready...set...go!

COAST RAFTING 
CHALLENGE 2013



Rafting Club Copenhagen arrangerer 
Coast rafting Challenge 2013 - 

Endnu engang afvikler Rafting Club Copenhagen (RCC) kyst rafting for virk-
somheder, der ønsker at tilbyde deres ansatte et udfordrende, anderledes og 
socialt event i sundhedens tegn.

Coast Rafting Challenge er et halvdagsarrangement, hvor virksomhedens 
ansatte dystrer mod hinanden i forskellige raftingdiscipliner. Der konkurreres i 
teams á 6 pers., hvor hvert team får udleveret en raft (gummidbåd), rednings-
veste og padler. Herudover tildeles hvert team en instruktør fra det Danske 
Rafting Landshold. Fysikken, og samarbejdet bliver med garanti sat på prøve! 
Vores erfaring er at relationen mellem de ansatte udvikles kraftigt i en positiv 
retning.

> Reglerne skitseres af landsholds-
padler Jakob Agergaard ved Coast 
Rafting Challenge 2011. <

RCC står for afvikling, levering af 
udstyr, forplejning m.m. og vil samti-
dig sørge for uddannede livreddere, 
således at sikkerheden er i top. Det 
eneste, I skal medbringe er en stærk 
kampgejst og godt humør!
I 2011 deltog Banedanmark med 
næsten 120 medarbejdere hvilket 
blev en stor succes!

Kontakt RCC på raftingdk@gmail.com eller hovedarrangør Michael Lind-
berg på tlf.: 25 14 20 68 for at planlægge dit/jeres coast rafting event 

Coast Rafting Events afvikles fra d. 1. juni - 30. september 2013 

Pris:  2.000 kr. pr. team (6 pers.)

Vi glæder os til at se dig og dit kampstærke team!

“Endelig var den teamånd 

tilstede som vi havde råbt og 

skreget efter i 13 måneder.”
Anlæg og Fornyelse, 2011.

“Jeg har aldrig prøvet at rafte før, det var vildt fedt og helt anderledes end jeg havde forventet.”
Deltager, 2011

“Det giver et helt spe-
cielt sammenhold mel-

lem de ansatte.”
Deltager, 2011


