
Skolsegelfartyget S/V ARIEL



Segla med oss!
Vi välkomnar alla typer av 

ungdomsgrupper och företag 

som gästbesättning 

Vi utvecklar ungdomar
Vår uppgift är att hjälpa 

arbetslösa ungdomar tillbaka i 

arbete.

Vi drivs av frivilliga
Vi är idealister som vill ge alla 

möjlighet att njuta av vår 

fantastiska skärgård.



Vi hjälper grupper och individerna i dem att 
utvecklas genom våra seglingar. 

Livet ombord på Ariel svetsar samman 
gruppen, utvecklar gruppkänslan och 
samarbetet i en naturskön miljö fylld av 
äventyr, avkoppling och utmaningar! 

Idealiskt för  skolklasser, fritidsgårdar 
idrottslag, företag, enskilda och föreningar.



Skolsegelfartyget Ariel är i första hand en 
arbetsplats för arbetslösa ungdomar, 
skoltrötta ungdomar, ungdomar med 
psykiska svårigheter eller som haft 
problem med missbruk. 

Verksamheten sker på uppdrag av 
kommuner och myndigheter och syftar 
till att hjälpa ungdomarna tillbaka till 
arbetsmarknaden.

Som komplement välkomnar vi 
gästbesättningar i form av ungdoms-
grupper och företag.



Efter att ha varit en framgångsrik 
kommunal verksamhet i många år har  
Ariel nu tagits över i privat regi. 

Vi drivs av viljan att göra skillnad, tron på 
individen och vill  ge alla möjlighet att 
njuta av vår fantastiska skärgård. 

Vi är hängivna idealister med rötter inom 
scoutrörelsen och driver stora delar av 
verksamheten ideellt.



Följd med oss under en dag, stanna över natten 
(dygnssegling), en vecka eller ännu längre! -Ni 
bestämmer själva!

Under vår och höst utgår seglingarna från Dalarö 
strax utanför Stockholm och vi seglar dit 
vindarna bär eller till ett specifikt mål som ni 
bestämmer. På så sätt kan seglingar med Ariel 
kombineras med andra aktiviteter i land som 
lägerskola, utbildning eller konferens. 

På kvällarna lägger vi oftast till direkt mot en 
klippa i en vacker och avskild naturhamn och det 
är fritt fram att ta ett dopp, beundra utsikten 
från masttoppen eller utforska omgivningarna.



Ett segelfartyg är ett samhälle i miniatyr och 
fungerar bäst när alla hjälps åt. Därför delas alla 
deltagarna in i vakter som turas om att bemanna 
alla sysslor ombord.

Sjövakten ansvarar för framförandet av fartyget 
vilket bland annat innebär att stå till rors, vara utkik 
och kontrollera att ingen olycka inträffar med 
besättningen.

Arbetsvakten ser till att vi utnyttjar vinden optimalt 
genom att hissa, skota och trimma seglen med 
mera.

Frivakten njuter av att vara ledig.

Varje dag turas också några om att se till att vi får 
massor med god mat ombord. Frukost, fika, lunch, 
middag och kvällsfika sätter guldkant på tillvaron 
ombord.



Med på Ariel följer alltid vår kunniga 
nyckelbesättning som består av skeppare, 
styrman och matroser. 

Vår funktion är att se till att ansvara för 
säkerheten, se till att alla trivs och att leda 
arbetet ombord. 

Vi älskar att berätta om segling, hur det 
fungerar, vad all utrustning ombord heter och 
hur den fungerar. Det är er nyfikenhet som 
sätter begränsningen!

Vi har också med oss vår egen kock som 
ordnar alla matinköp i förväg och leder 
arbetet i fartygsköket - byssan.



På en dagssegling tar kan vi av säkerhetsskäl 
ta emot maximalt 35 personer.

Under dygnsseglingarna är det antalet 
sängplatser, 15 st, som sätter begränsningen.

Priset beror på hur många dagar ni vill vara 
ombord och antal deltagare (eftersom mat 
ingår i priset). Begär en offert för exakt pris 
baserat på era önskemål.

Ungdomsgrupper såsom fritidsgårdar, 
skolklasser m.m. måste ha med sina egna 
ledare.



Kontakta oss gärna för 

mer information!

www.segelfartyget-ariel.se

info@segelfartyget-ariel.se

Sara Ljungberg

076 - 161 98 91


