Amazing Race
Transport er for mange litt kjedelig og kun et nødvendig onde for å komme seg
fra A-B. Hvorfor ikke gjøre transporten til en del av selve
reisen og opplevelsen? Oppdage nye steder underveis,
bli bedre kjent med dine kolleger og samtidig plukke
minner og erfaringer på veien?!

!

Vi har laget et morsomt ”spill” slik som du kanskje har
sett på tv. Gjennom ulike oppgaver og koder som må
løses, avsløres neste sted på reisen. Antall poster,
varighet på selve spillet og destinasjoner, kan endres
og tilpasses den enkelte kunde.!

!

Rent praktisk møter vi dere f.eks. på Gardermoen eller i
Oslo, hvor spillet startes. Vi går gjennom og forklarer
spillets gang, regler og virkemidler.!

Praktisk!

Utstyr og sikkerhet!

Suksesskriterier!

Antall deltagere: 20-200!

Vi har alltid sikkerhet i fokus, dette
kan gjøres ”uten noen form for
risiko”!

Engasjerende, innovativt,
motiverende og
konkurransepreget!

Førstehjelpsutstyr har vi med på
alle arrangement.!

Passer for ”alle” både
teoretikere og praktikere!

Antall per gruppe: 6-10 pers!
Årstid: Helårs!
Varighet: 4-10 timer!
Annet: Som transportmiddel kan
man bruke privatbiler, leiebiler,
offentlig transport, båt eller
helikopter!

!

Ulike ”løyper” slik at man ikke
kan følge etter hverandre!
Film og foto underveis gir
garantert trening av
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Få energi og minner av transporten
Alle oppgaver, ledetråder og hjelpemidler er tilgjengelig på
en iPad dere låner med. Bagasjen frakter vi direkte til mål.!

!

Hvem vil først ankomme
bestemmelsesstedet? Hvem
har greid å samle ﬂest
poeng underveis? !
Oppgavene varierer
mellom praktiske,
teoretiske og logiske, samt
ﬁlm og bilder. Dersom dere
har spesielle ønsker om
steder eller utfordringer,
legger vi til rette for det.!

!

Andre elementer som kan
leggs inn er, ribkjøring,
pappbåtrace, olabilrace,
klatring, sykling, offentlig
transport, sang og musikk.!
!
Mat og servering underveis
kan ordnes på mange ulike
steder og måter. !
Mulighetene er uendelige, bare
fantasien som setter grenser.!
Amazing Race!
Premieshow med ﬁlm og bilder, gjerne i forbindelse med
middag eller som underholding, kan bestilles i tillegg.
Dagsﬁlm på 3-5 min som oppsumerer dagen, kan legges til.

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

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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