3- eller 5-kamp
4-hjulingar

Kastyxa

Paintballprickskytte

Luftpistol

Bågskytte

Blåsrör

Slangbella

Frisbeegolf

Dart

Minigolfbygg

Fågelholken

Blindbana

Stocken

Tändstål

Ribban

Timern

Sakletaren

Knopen

Grisen i säcken
Pris trekamp:
Deltagaravgift / person:
Tillägg grenar:
Ovanstående priser exkl. moms

Startavgift 1100 :195:-/ person
50:-/person/gren

Förklaringar till aktivitetsgrenar trekamp:
Sakletaren
Gruppen delas upp i lag. Varje lag får en skattkarta, med olika saker/uppdrag som man ska lösa
på tid.
Fågelhålken
Bygg en fågelholk på så kort tid som möjligt med endast en planka som start.
Blindbana
Ta sig igenom en hinderbana med bindel för ögonen. Där en seende leder den blinda gruppen.
Stocken
En kramgo tävling där man det gäller att lita på varandra.
Tändstål
Att göra upp eld med hjälp av tändstål.
Timern
Testa dina kunskaper att hålla koll på tiden.
Knopen
Laget måste få upp knopen utan att släppa taget.
Ribban
Alla i laget ska ta sig från ena sidan till den andra….utan att ribban faller.

Skattjakt
Gruppen delas upp i 2 eller 3 grupper där varje grupp får en skattkarta samt
en GPS.
Med hjälp av dessa så ska de lösa uppgifter och leta rätt på ledtrådar för att slutligen
(förhoppningsvis)hitta fram till skatten.

Pris: Startavgift 1100:-, Deltagaravgift 150:-

Eldworkshop
En mångkamp där man tävlar i lag mot varandra och alla grenar har eldtema.
Passar bäst att göra på kvällen när det börjar skymma, då det blir bäst effekt.
Pris 400:-/person exkl moms(minimidebitering 10 deltagare)
Tid: ca 1,5 timmar.
Pris/person : 400:-

Smidesverkstad
Testa på att smida din egen krok som du sen tar med hem och sätter
upp på väggen. Smeden Jussi har en egen smedja där du får testa på denna
roliga aktivitet. Alternativt så kommer Jussi till Kungsörstorp med fyra hässjor och smidet sker
vid mälarens strand.
Pris: 450 kr/person (minidebitering 2000:-)
Tid: ca 1,5 timme
Mälarbastu/Flottur
Pris: 1500 kr , egen bastu vid mälarens strand.
Pris: 4000 kr , flottur över mälaren upp i arbogaån,
bastubad/bad samt egen kock som tillreder er middag vid bryggan.
Maxantal 12 personer.

Musikquiz på Kungsörstorp,
Umgås samtidigt som ni lyssnar på bra musik. Adrenalinet kan pumpa om du ska vara först att
trycka på mentormeter knappen för att svara rätt på någon av frågorna om låten. Eller så sitter
ni bara och snackar, har trevligt och låter musiken ljuda.
Det går till så att lekledaren spelar en låt och därefter ställs en fråga. Man får inte trycka på
mentormeter knappen innan frågan är ställd och inte använda mobiltelefon för att hitta svar.
Den som trycker först och ställer sig upp får chans att svara och klarar den personen det så får
personen en mugg. Annars så går frågan vidare till nästa tills vi har ett svar. Flest muggar
vinner.
Pris: Startavgift 1100:-, Deltagaravgift 120:Tid: ca 1,5 timme

Ovanstående priser exkl. moms

Choklad & dryckesprovning
Lär dig mer om olika sorters choklad och prova nya spännande smaker. Vi provar att
kombinera både öl, vin och whiskey tillsammans med olika tillbehör och chokladsorter.
Denna provning leker med smaklökarna och ger dig nya upplevelser att ta med sig hem.
Tid: ca 1,5 timme
Startavgift 2000:-, deltagaravgift : 350 kr/person
Chokladprovning
Startavgift: 1600 kr, deltagaravgift 150 kr kr/person
Tid: ca 1 timme
Vin- eller ölprovning
Startavgift: 1600 kr, dryck tillkommer med ca 260 kr/person
Tid: ca 1 timme
Linedance
Roliga, lätta stegkombinationer till medryckande countrymusik. Dansa dig svettig och skratta
dig trött samtidigt som samarbetsförmågan sätts på prov
Tid: 2 timmar
Pris/person : 250 :-/person
Foto uppdraget
I den här aktiviteten får man tillsammans i grupp leta efter motiv med en kamera, motiven skall
kopplas ihop med ett adjektiv och den röda tråden. Gruppen ska sedan inför de andra
redovisa hur de har tänkt kopplingarna till bilden. Dessutom ska gruppen ta några detaljbilder
där sedan de andra grupperna får gissa vad detaljen föreställer.
Detta är en lättsam övning för grupper som vill njuta av miljön och inte ha en fysisk utmaning.
Syftet med övningen är att komma överens om vad som ska sägas till de olika bilderna och
dessutom få prata inför grupp. Man får dessutom se omgivningarna och lära sig lite mer om
miljön.
Tid: 2-4 timmar beroende på gruppstorlek
Pris/person : 400 kr, min antal 10 pers
Ovanstående priser exkl. moms

Ostprovning
Vi provar och lär känna 6 olika sorters ost från hela världen –från små gårdsmejerier i
Frankrike till Flen. Vi berättar om ostens historia och tillverkning och provar tillsammans med
några tillbehör .
Provningen tar 1-1.5 tim
Pris: 3600:- (grupp 0-15 pers)
Pris: 4250:- (grupp 15-30 pers)

Vin/ostprovning
Vi provar osten tillsammans med 4 sorters vin och utvärderar tillsammans hur vinet kan
utveckla smakerna hos osten.
Pris: 4500:- (grupp 0- 15 pers)
Pris: 5500:- (grupp 15-30 pers)
Ovanstående priser exkl. moms

Teater/underhållning
Kärlek sökes! - en teaterföreställning fylld av humor, musik och en smula vemod.
Huvudpersonen Harry har blivit lämnad av sin fru och letar nu på nytt efter kärleken.
Ni träffar även andra karaktärer som söker kärleken på jobbet, på nätet, på krogen eller
som går till en relationsexpert. Korta scener med hög igenkänningsfaktor vävs ihop med
livemusik på sång, gitarr och dragspel.
Föreställningen har bl.a. spelats på flera scener i Stockholm samt på Länsteatern i
Jönköping.
Passar mycket bra till fördrinken, går även att spela under middagen.
Pris: 20 000 kr.
Tid: ca 1 h.

