5 kamp
Aktiviteter på land skal engasjere og bringe frem de beste egenskapene hos den
enkelte. Kreativitet, samarbeid og god kommunikasjon er
nøkkelord for å løse utfordringene.!
Gjestene deles inn i grupper på 6-10 deltakere. Makstid
på hver oppgave ut i fra hvor lang tid vi har til rådighet.
Felles ﬁnale oppgave tilslutt."
Vi skreddersyr oppgavene etter deres ønske, men har
en del utprøvde oppgaver dere kan velge i."
Vi stiller alltid med speaker, telt og musikk, samt
premiesermoni og champagne til vinnerlaget

Praktisk!

Utstyr og sikkerhet!

Suksesskriterier!

Antall deltagere: 10-500 pers"

Tilpasses det enkelte oppdrag og
ønske om vanskelighetsgrad."

Engasjerende."

Antall per lag: 5-10 pers"
Årstid: Helårs"
Varighet: 2-4 timer"
Annet: Gjennomføres over hele
østlandsområdet"

Førstehjelpsutstyr har vi med på
alle arrangement."

"

Uformell konkurranse i uvante
omgivelser."
Varierte oppgaver som
utfordrer på forskjellige måter,
praktisk, teoretisk og logisk."

"
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Engasjerende oppgaver
Stepstone, her skal det hoppes på ”steiner i bekken” med
innlagte vanskeligheter.
Elvekongen, Hvem bygger den
smarteste ”broen” som hele
gruppa skal benytte?"
Tarzanløype, en utfordring i
trærne, hvor også
lattermusklene virkelig får
utfolde seg."
Logistikk, hvem er den
beste på å se et logisk
mønster i å ﬂytte nummererte
gjenstander i et spesielt
mønster?"

Eksotiske steder!
Vi kjenner til perlene i
skjærgården som setter
den perfekte rammen for
ditt arrangement.

Irsk julaften, felles ﬁnale,
hvor det skal løpes stafett
på en «litt ny måte»."
Ta gjerne kontakt dersom
du lurer på noe, i
forbindelse med våre
aktiviteter.

Valgfritt:
Premieshow med ﬁlm og bilder, gjerne i forbindelse med
middag eller som underholding. "
Dagsﬁlm på 3-5 min som oppsumerer dagen.!

After Action!
God mat er viktig for et
vellykket arrangement. Vi
kan lage for eller med
dere, nydelig mat basert
på dagens råvarer."
Egen meny sendes på
forespørsel.
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