Pappbåtrace

Med veldig enkle midler skal det bygges en båt/ﬂåte av pappesker, krympeplast
og pakketeip, samt kostymer til de som skal padle. Her gjelder det å sørge for at
farkosten holder vann, har tilstrekkelig med oppdrift og er
rask å padle."
Hvert lag får utdelt pappekser, tape og plast. Deretter
skal man konstruere en pappbåt etter eget design for
deretter og konkurrere."
Alle båtene skal delta i konkurranse i 2 ulike klasser:"
- Raskeste bil og fører"
- «Pimp my Ride». Vi kårer den kuleste båten."

"

Praktisk"

Utstyr og sikkerhet"

Suksesskriterier"

Antall deltagere: 20-400 pers"

For oss kommer sikkerhet først.
Alle deltagere som skal i vannet
må ha på redningsvest. "

Vår suksesskriterier ligger i å
engasjere deltakerne på
forskjellige måter, hvor
samarbeid, kreativitet og
utfoldelse er viktige. "

Antall per lag: 6-10 pers"
Årstid: mai til oktober"
Varighet: 1,5 – 2 timer"
Annet: Sted med rent vann og 2
m dypde.

Vi stiller med følgebåt som ligger
i vannet når folk padler. Klær
som er godt bevegelig er en
fordel. "
Våtdrakter kan også lånes.

Denne oppgaven krever at
både ”tenkerne og doerne”
samarbeider godt.
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En skikkelig «Robinson Crusoe-oppgave»
Etter innledende runder, blir det kamp om plasseringene
" og tilslutt en ﬁnale for å kåre
raskeste båt."
Premieseremoni med
Champagne til vinnerlaget
etter racet."
Pappbåtrace kan
gjennomføres nær sagt
hvor som helst."
Det som er viktig er at vi har
rent vann og 2 m dypde.Vi har
arrangert pappbåtrace både i
fersk- og salt-vann."

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

Vi stiller alltid med
speaker, telt og musikk,
samt premieutdeling og
champagne til vinnerlaget."
Ta gjerne kontakt dersom
du lurer på noe, i forbindelse

Pappbåtrace
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 også legges
til.

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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