
Briggen Tre Kronor 
ligger i vindögat!
På grund av Coronapandemin är Briggen Tre Kronor AB i akut likviditetskris. 
Föreningen och bolaget har bett sina medlemmar och aktieägare om tillskott till kassan, 
Flera av dessa har hört av sig med önskemål om att köpa ett företagspaket innehållande 
aktiviteter för kunder och personal. 
Därför har vi tagit fram ett unikt erbjudande till företag som vill hjälpa oss att vända skutan.

Bli STAGVÄNDARE så att vi kan komma på rätt kurs igen! 
Just nu ligger Briggen i vindögat och behöver hjälp med att komma vidare på en ny kurs.
Som stagvändare betalar du 15, 30 eller 60 tkr exklusive moms och får i gengäld:

 Seglingsbiljetter, halvdag, 4 timmar segling inkl. fika. (4 till 18 st.)
 Biljetterna kan utnyttjas på valfri segling fram till 2021-12-31

 Seglingsbiljetter, heldag, 7-8 timmar segling, inkl. fika, lunch, fika. (2 till 8 st.)
 Biljetterna kan utnyttjas på valfri segling fram till 2021-12-31

 Biljetter till en unik stagvändarsegling (1 till 4 st)
 Exklusiv segling enbart för stagvändare, inklusive mat och dryck. 
 Genomförs under 2020 eller 2021, separat inbjudan.

 Annons i Briggenbladet (kvarts-, hel-, halvsida)
 Annonsutrymme i Briggenbladet under hösten 2020

 Diplom (alla stagvändare!)
 Ett bevis på företagets engagemang.

 Logotype med länk på hemsidan (alla stagvändare) 
 Kategori Stagvändare under Partner

STAGVÄNDARE, tre alternativ.
Paketen finns på tre nivåer för att passa företag av olika storlek:

Kontakt för köp av paket: Jan Söderhielm 076-043 61 61, jan.soderhielm@briggentrekronor.se
Sture Haglund 070-422 78 19, sture.haglund@briggentrekronor.se

Betalning: Faktura vid beställning, betalningsvillkor 10 dagar.

Bekräftelse: Vid betalning skickas bekräftelse gällande seglingsbiljetter, annonsinformation m m.

Läs mer om varför vi valt namnet 
STAGVÄNDARE och de olika förseglen 
som kategorier på nästa sida  

I paketet Jagare Klyvare Förstäng
Biljetter halvdag 18 st. 8 st. 4 st.

Biljetter heldag 8 st. 4 st. 2 st.

Biljetter  stagvändarsegling 4 st. 2 st. 1 st.

Annons Briggenbladet helsida halvsida kvartssida

Diplom ja ja ja

Pris exklusive moms: 60 000 kr 30 000 kr 15 000 kr



Hjälp oss rädda 
Briggen Tre Kronor!
På samma sätt som Corona drabbat stora institutioner som Skansen och Vasamuseet 
har det även drabbat Briggen Tre Kronor. Efter ett tufft år där vi tvingades in i en 
rekonstruktion och även krympte och slimmade vår verksamhet lyckades vi reducera 
lånebördan med drygt 10 miljoner kronor och vi hade förhoppningar om att kunna 
vända utvecklingen under 2020.
 
Nu har Corona slagit till med full kraft och vi 

ser att hela första delen av vår seglingssäsong 

inte kommer att kunna genomföras vilket 

innebär att vi nu har ett ytterst svårt läge.

Ska man prata i seglingstermer så ligger 

Evert Taubes ”Balladen om briggen Blue Bird 

av Hull” nära till hands. Vi seglar med ”sviktade 

stumpar” och har ”brott i lä”. På seglingsspråk 

heter det att ligga i ”lägervall”, när man har 

land i lä och riskerar att driva på grund i en 

storm.

Vi har påbörjat ”stagvändningen” med en 

insamling i vår krets av medlemmar och 

aktieägare men nu behöver vi extra kraft 

för att komma vidare.

När man går över stag och befinner sig i 

vindögat kan man ta hjälp av de tre förseglen 

Jagare, Klyvare och Förstäng och 

”bräcka” runt fartyget för att komma över 

på den nya kursen.

Vi behöver din 

och ditt företags hjälp att bräcka runt och komma på 

rätt kurs igen och har tagit fram ett erbjudande till företag 

att vara med och bidra till att Tre Kronor af Stockholm ska 

kunna segla vidare.

Sviktade stumpar
Ja det heter faktiskt sviktade stumpar 
och inte ”sviktande” som Thåström 
sjunger i sin tolkning av Taubes ballad.  
Stumparna är ett annat namn för 
undermärsarna och att svikta dem 
betyder att man revar dem på ett sätt 
så att endast en liten del av seglet 
exponeras för vinden.
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