
KLASSISK TEAMBUILDING 

GPS Adventure
En af vores bestsellers gennem 20 år.  Hvorfor? Fordi det simpelthen både er 
sjovt, udfordrende og et perfekt afbræk mellem møderne. Dyst mod kollegaer 
om at finde de hemmelige koder, og vær først til at afsløre kodeordet. Her er 
det ikke nødvendigvis de mest adrætte, der løber med sejren, men det hold der 
forstår at lægge den rigtige strategi og knække koden først.   

Aktiviteten kan afholdes både i by eller natur. Vi benytter klassiske GPS’er og sørger for en 
grundig instruktion på enten dansk eller engelsk inden I slippes løs.    

Hvor? Hele døgnet, hele året!
Hvornår? 1,5 til 2 timer. 
Hvordan? Husk tøj og sko efter årstiden.



KAN I HOLDE FOKUS OG RAMME MÅLET?

Bueskydning
Dyst mod kollegaerne i bueskydning og få afgjort, hvem der har den sikreste 
hånd og det skarpeste øje. Der skydes med langbuer på olympiske mål i 
forskellige konkurrenceopsætninger. Bueskydning er sjovt og udfordrende, 
og vi sørger for en grundig introduktion, der giver jer succes på banen. Vi har 
naturligvis buer til både højre- og venstrehåndede skytter.          

Skydning med langbue kræver ikke våbentilladelse. Aktiviteten kan afvikles på åbne 
græsarealer, hvor der ikke er fare for at andre kan rammes. Vi medbringer alt fra buer og 
skiver til afspærringsbånd – og sørger for en sikker og sjov oplevelse for alle.     

Hvor? På græsarealet bag hotellet.
Hvornår? 1,5 til 2 timer i de lyse timer på døgnet.
Hvordan? Bueskydning kræver ikke særlig påklædning.



PÅ OPDAGELSE I LOKALOMRÅDET 

Naturvandring
Med naturen som det centrale omdrejningspunkt guides i rundt i 
Lokalområdets spændende natur. En erfaren guide vil fortælle om det aktuelle 
område, dyrelivet og årstidens særlige højdepunkter. I kommer helt tæt på 
naturen, og turen vil give røde kinder, smil på læben og frisk luft til hovedet.

Sammen med en erfaren Friluftsvejleder udforskes den lokale natur. Vi tager udgangspunkt 
i området omkring jer - der er mere at udforske end de fleste forestiller sig.  

Hvor? På strandengen og i skoven langs Storebælt.
Hvornår? 1,5 til 2 timer. 
Hvordan? Husk tøj og sko efter årstiden.



PLAY THE GAME 

Disc Golf
Præcisionen kommer for alvor på prøve, når der skal skydes efter mål på 
frisbee-banen. Fra forskellige afstande og vinkler udfordres deltagerne i en 
sjov turnering, der enten kan spilles i hold eller enkeltvis. Vores mobile bane 
kan stilles op alle steder, og vi garanterer udfordringer for alle. Disc Golf er en 
af de hurtigst voksende niche-sportsgrene i verden.            

Vores mobile set-up gør det muligt at dyste mod kollegaerne hvor som helst. Det eneste 
det kræver er et græsareal eller andet grønt område, så disc’ene ikke går i stykker. 

Hvor? På hotellets grønne arealer.
Hvornår? 1½ til 2 timer. 
Hvordan? Påklædning efter vejret.



STRATEGISK OVERLEVELSESOPGAVE

Will You Survive?
Hvordan reagerer I som team, hvis I pludselig står i en situation, hvor jeres 
beslutninger er et spørgsmål om liv eller død? Vi håber naturligvis ikke det 
kommer til at ske, men langt de fleste handler ikke helt så rationelt, som de 
selv forventer. Will You Survive er en strategisk overlevelsesøvelse, hvor vi 
simulerer en ultimativ krisesituation og lader jer vælge vejen ud.    

Øvelsen er baseret på empiriske data omkring overlevelse fra en lang række virkelige 
hændelser under forskellige scenarier. Jeres valg vil afslutningsvis blive bedømt.  

Hvor? Ude eller inde - hele året.
Hvornår? 1½ til 2 timer. 
Hvordan? Påklædning efter vejret.



ACTION I VANDKANTEN 

Kajakpolo
Få pulsen op og samarbejdet sat på prøve. Kajakpolo er sjovt, udfordrende 
og fuld af fart! Vi sætter en turnering op, hvor alle møder alle i korte og intense 
kampe. Der spilles på stabile sit-on-top kajakker, hvor ingen kan sidde fast og 
som er lette at komme tilbage i hvis man kæntrer. Vores mobile baner kan 
sættes op ved stranden, i søer eller i et havnebassin.          

Kajakpolo kræver ingen forkundskaber i kajak og alle kan deltage. Husk badetøj, 
håndklæde og højt humør. Vi søger for veste, tidtagning og en humørfyldt dommer.

Hvor? Ved stranden tæt på hotellet
Hvornår? 1½ til 2 timer. 
Hvordan? Husk tøj badetøj og håndklæde.



HÆSBLÆSENDE HOLDDYST I DET FRI

Adventure Race
Sæt fuld fart på udfordringerne i en intens holddyst. Opgaveløsning og 
navigation er afgørende for at kunne lade sig hylde som dagens vinderhold. 
Et Adventure Race kræver en ægte holdindsats med fokus på samarbejde i 
de forskelligartede opgaver. I bliver udfordret i både kommunikation, fysiske 
øvelser og udholdenhed gennem hele eventet.    

Vi tilpasser aktivitetsniveauet efter jeres ønske, og har en lang række varierende opgaver.
Et Adventure Race kan afvikles hele året, og når som helst på døgnet.    

Hvor? På og ved hotellets grønne arealer.
Hvornår? 2,5 til 3 timer (heldagsevent muligt mod tillæg).
Hvordan? Vi står for hele set-up’et. Husk sportstøj.



TÆT PÅ NATUREN OG PULSEN OP

Mountainbike
Det er svært at holde smilet tilbage, når man er helt tæt på naturen. Hvis I vil 
med længere ud end man kommer på to fødder, så tag med på mountainbike. 
Vi sørger for en erfaren og kyndig guide, der kender ruter og teknikker  
og som kan hjælpe, hvis cyklen skal lappes undervejs. Vi har cykler  og 
hjelme klar til jer.

Indhold på de enkelte ture tilrettelægges efter gruppens niveau. Ved større grupper kan 
der vælges niveaudelte ture med forskelligt fokus og sværhedsgrad.

Hvor? Langs skov og strand tæt på hotellet.
Hvornår? 2 til 3 timer i de lyse timer på dagen.
Hvordan? Tag cykelvenligt tøj på, så klarer vi resten.

Book på telefon 42 80 50 50



DEN VILDESTE KONKURRENCE TIL SØS

Gummibådsræs
Samarbejde og rå power er kodeordet for det klassiske gummibådsræs, 
når vores både år efter år tørner sammen på vandet. I teams af 4-6 personer, 
dystes i en lang række konkurrencer til lands og til vands. Kodeordet er sejr, 
og i bedste Robinson-stil er der inden andenplads. Vinderholdet tager alle 
point, og de resterende må forberede sig på revanche i næste dyst. 

Vi tilpasser selvfølgelig niveauet for dagens dyst i samarbejde med jer, og der er mulighed 
for at skrue op eller ned for tempoet. Husk sports- og badetøj til en dag med action.  

Hvor? Ved og på stranden foran hotellet.
Hvornår? 2 til 3 timer. 
Hvordan? Sports- og badetøj påkrævet.



SJOVE UDFORDRINGER & KONKURRENCER

Funny Sports
Slip latteren løs i et væld af sjove og udfordrende konkurrencer mod hinanden. 
Hold mod hold dystes der om point i en kombination af samarbejde og skæve 
talenter. Her er ingen discipliner, som findes på det olympiske program, men vi 
garanterer, at de er sjove og sætter kreativiteten på prøve. Funny Sports kan 
afholdes både ude og inde.          

Funny Sports er sjove aktiviteter, der får smilet frem og konkurrencegenet aktiveret i på 
holdet. Vi sørger for alle effekter, opstilling og oprydning efter et par vidunderlige timer.

Hvor? Ude eller inde, hele året.
Hvornår? 2 til 3 timer. 
Hvordan? Husk tøj og sko efter årstiden.

Book på telefon 42 80 50 50



KNÆK KODEN OG ÅBEN BOKSEN

Code Box Mystery
Hvilket hold finder først frem til de hemmelige koder og åbner alle bokse?
Vores avancerede og elektroniske kodelåse kan ikke narres, og det kræver de 
helt rigtige kombinationer at få dem åbnet uden at udløse en alarm. Hold mod 
hold dystes der i en hæsblæsende opgavejagt, hvor både fysiske øvelser og 
hjernevridere skal løses i jagten på de magiske cifre. 

Code Box Mystery sætter samarbejdet under pres og stiller krav til både strategi, 
opgaveløsning og samarbejde på de enkelte hold. Kan afvikles inde og ude, hele året.

Hvor? Ude eller inde, hele året.
Hvornår? 2 til 3 timer. 
Hvordan? Tøj efter vejr og årstid.

Book på telefon 42 80 50 50



KONSTRUKTION OG SAMARBEJDE

Pipeline
Det er svært at forestille sig kompleksiteten  i vores  store byggeopgave, før 
man står midt i den. Det lyder simpelt at skulle konstruere en kuglebane med 
bambuspinde og gaffatape, men det kræver intenst samarbejde på tværs af de 
forskellige hold for at nå i mål. Tiden flyver afsted, og der skal holdes styr på både 
planlægning, ledelse og koordinering med de øvrige grupper for at nå i mål. 

Pipeline-opgaven er en af vores absolutte bestsellers gennem 20 år, og kan efter 
gennemførsel bruges som referenceramme og dialog for et mere optimalt opgaveflow.   

Hvor? På hotellets grønne arealer. 
Hvornår? 2 til 3 timer. 
Hvordan? Tøj efter vejr og årstid.



TEMADAG MED SJOVE AKTIVITETER 

Team Olympics
Oplev stemning i vores store heldagsevent spækket med konkurrencer og dyste. 
Stil op i både individuelle- og holdkonkurrencer med mulighed for at høste 
medaljer og blive hyldet af kollegerne. Vi sørger for alt fra indmarch til 
konkurrencer og præmieoverrækkelse sidst på dagen. Alt hvad I skal gøre er at 
glæde jer til en sjov og aktiv temadag sammen.   

Temadagen Firma Olympiade tilrettelægges i samarbejde med jer, og kan kombineres med 
en lang række tilvalgsmuligheder som f.eks. en professionel videoproduktion fra dagen.    

Hvor? Ude eller inde, hele året.
Hvornår? 4 til 6 timer. 
Hvordan? Sportstøj anbefales.



EN UNIK TEMADAG MED FOKUS PÅ SAMARBEJDE

Redningsmissionen
En pilot er stukket af med en kuffert, der indeholder tophemmelige oplysninger 
om rigets sikkerhed. Helikopteren er nødlandet og sporet til området, hvor I 
befinder jer. Et hemmeligt agenthold har brug for jeres hjælp til at finde frem til 
kufferten. Der udloves naturligvis en stor dusør til det hold, der kan bringe 
kufferten tilbage I sikkerhed, inden den falder i de forkerte hænder.  

Redningsmissionen kan afvikles som et halv- eller heldagsarrangement (mod tillæg) og 
inkluderer effekter, statister og rekvisitter ud over det sædvanlige.  

Hvor? På og omkring hotellets grønne arealer.
Hvornår? 4 til 6 timer / 6 til 8 timer.
Hvordan? Påklædning efter årstiden.


