
CHECKPOINT CHALLENGE ca 1,5 timme 10 - 3000

Varje lag får låna en surfplatta som blir lagets hjälpmedel under hela aktiviteten sen gäller det att samla så mycket poäng som möjligt! Genom spelet i 
plattan så har lagen en karta med ett antal checkpoints som är utplacerade på det område ni önskar. Lagen ska sedan hitta checkpoints, lösa uppdrag 
och på så sätt samla poäng. Under spelets gång så kan de olika lagen se vart de andra befinner sig och vilka checkpoints som försvinner till 
konkurrenterna om de inte är tillräckligt snabba! Man kan få poäng på två sätt, genom att ta checkpoints eller att lösa uppdrag. Detta gör att strategi 
och kommunikation är ett måste för laget!

Pris: 395:- / person Startavgift: 1 – 19 personer 2.500:- | 20 – 39 personer 3.500:- | 40 – 100 personer 4.500:-

MÄSTARNAS MÄSTARE ca 2 timmar 10 - 3000

När en traditionell teambuilding behöver en liten ”twist”, varför inte göra allt som på TV? Till denna aktivitet har vi hämtat inspiration från de kända TV-
serierna ”Mästarnas Mästare” och ”Robinson” med stationer som många säkert känner igen. Med en variation av både fysiska och psykiska utmaningar 
ska lagen samla poäng och utmanas av sina motståndare. Mycket skratt och en och annan svettdroppe utlovas!

Pris: 450:- / person Startavgift: 8-19 pers. 2500:- | 20-49 pers. 3500:- | 50- pers. 4500:-

SLAGET OM SKATTEN ca 2 timmar 6 - 750

Vi startar med en auktion där lagen får bjuda på olika saker som senare kommer ha mer eller mindre betydelse i tävlingen. Det gäller att ha känsla för 
hur laget ska förvalta pengarna på rätt sak vilket inte är så självklart. Därefter är det en mångkamp med varierande grenar där lagen som bjudit på 
”rätt” saker får fördel i vissa grenar. Samarbetsförmåga, lagkänsla och vinnarskallar är oerhört viktigt här då varje vunnen gren ger laget fördel i 
sluttävlingen för att hitta skatten. Med karta eller GPS och vunna ledtrådar ska lagen sedan göra upp om kampen på skatten. Tävlingen är inte avgjord 
förrän locket på skattkistan öppnas och skatten är funnen…

Pris: 4 – 50 personer 437:- / pp | 51 – 750 personer 375:- / pp Startavgift: Minimum deb. 5.600:-

ALLA TIDERS ca 2 timmar 8 - 500

Vi startar med att kliva in i 70-talet och tar oss fram till idag, med lite avhopp längs vägen…
Lagvis får ni här följa med på en nostalgitripp genom historien och svara på frågor kring musik, film, sport och mycket annat. Ögonblick vi minns, vilka 
TV-program har följt med oss genom åren, vilka komiker har roat oss? Detta och mycket annat bjuds ni på i denna underhållande frågesport som 
förhoppningsvis ger er många Aha-känslor… Efter två timmars tävlande räknar vi samman poängen och vinnande lag får mottaga medaljer och den 
stora äran.

Pris: 4 – 50 personer 400:- pp | 51 – 500 personer 337:- pp Startavgift: Minimum deb. 5.600:-

LÅDBILSBYGGE ca 2-3 timmar 12 - 500

En klassiker bland byggaktiviteter som alltid är lika uppskattad på konferensen eller företagsfesten. Ni delas in i lag och ska under tidspress bygga en 
hållbar, snabb och givetvis så snygg lådbil som möjligt! Moment två i aktiviteten är att tävla med lådbilen, håller den att köra ett race med?

Pris: 395:- / person Startavgift: 1 – 19 personer 2.500:- | 20 – 49 personer 3500:- | 50 –> personer 4.500:-



BUMPERBALL ca 1 timme 6 - 100

Ta nu chansen att testa bumperball, utmana dina vänner och kollegor på en match som ni sent kommer glömma! Bumperbollen

trär du över huvudet och denna täcker sedan större delen av din kropp, detta gör att tacklingar är helt ofarligt då man är ordentligt 

skyddad. Att tacklas har aldrig varit roligare eller säkrare! Reglerna är desamma, flest mål vinner, den stora skillnaden är att nu är 

även tacklingar är tillåtna. Beroende på antal deltagare kan en turnering enkelt genomföras, det är nästan roligare att vara 

åskådare!

Pris: 395:- / person Startavgift: 3.900:-

PÅ SPÅRET ca 1 timmar 10 - 500

Vi har lånat inspiration från STVs format ”På Spåret” och skapat en egen variant av det populära programmet. Vår spelledare tar 

er runt genom Sverige och sen vidare ut i världen och indelade i lag tävlar ni mot varandra under resans gång. Skillnaden är att vi 

är inte på väg, utan vi är redan framme när det gäller den stad eller ort vi eftersöker. Med ledtrådar och bilder som rullar på 

skärmen ska lagen försöka lista ut vilken stad vi befinner oss i och även svara på följdfrågor om staden. På Spåret passar utmärkt 

som ett avbrott i konferensen, under en middag eller som kvällsunderhållning för att fylla ut kvällen!

Pris: 275:- / person Startavgift: Startavgift 3 500:- 8-49p (50- uppåt begär offert)



SEGLING ca 2-3 timmar 6 - 120

Båtarna är 9,2 meter långa och specialbyggda för att segla med kunder och tävling. Det krävs ingen tidigare seglingserfarenhet eller särskilda fysiska 
krav, alla kan vara med. Ombord på varje båt finns en erfaren coach som säkerställer att alla lagen tar sig runt banan på ett snabbt och säkert sätt. Det 
spelar ingen roll om ni aldrig har seglat tidigare och ca 85% av våra gäster har aldrig tidigare suttit i en segelbåt. Tack vara vårt unika läge vid vattnet på 
Lidingö genomförs aktiviteten ca 150 meter från vår huvudentré. Vi garanterar att ni får uppleva en annorlunda relationsstärkande aktivitet som ger 
möjlighet till reflektion över ert lags förmåga att kommunicera, samarbeta och agera. Precis som när man kappseglar på riktigt helt enkelt!

Pris:  från 1.050:- / person Startavgift: Minimum debitering 15 personer

CHECKPOINT CHALLENGE RIB ca 2 timmar 12 / båt

Checkpoint Challenge/RIB är vår mycket populära RIB-båts aktivitet som är perfekt för skärgården! Varje lag får låna en surfplatta som blir lagets 
hjälpmedel under hela aktiviteten. Sen gäller det att samla flest poäng samtidigt som ni i hög fart navigerar i vår fantastiska skärgård. Oavsett om du har 
stor erfarenhet av skärgården eller inte så är detta en upplevelse utöver det vanliga! Spelet i plattan har en karta med ett större antal checkpoints som 
är utplacerade runt om på ett geografiskt område i skärgården. Här gäller det att hitta checkpoints, lösa uppdrag och på så sätt samla poäng. Lagen får 
poäng både för avklarade uppdrag och om man navigerar till checkpoints före sina konkurrenter.

Pris: 495:- / person Startavgift: 9.000:- / båt (minst 2st båtar)

RIB ca 2 timmar 12 / båt

Att åka RIB-båt är en upplevelse utöver det vanliga! RIB-båtarna är byggda för att i hög fart kunna köras säkert i all typ av sjögång. Oavsett om du önskar 
en adrenalinfylld upplevelse, en snabb transport eller en naturupplevelse i skärgården så kan vi anpassa upplägget just efter er grupp. Vi samarbetar 
med en av de största aktörerna på marknaden som har över 15-års erfarenhet av RIB-charter och skärgården. Detta gör att vi kan hantera både stora 
som små grupper professionellt. Något som också är mycket uppskattat är att hälften av våra förare är tjejer.

Pris: 295:- / person Startavgift: 1h tur 5.000:- | 2h tur 7.000:- | 3h tur 9.000:-

STRIDSBÅT 90 ca 2 timmar 2 - 12

Vi har nöjet att kunna erbjuda en premium upplevelse utöver det vanliga. Stridsbåt 90H är en båt som byggdes för bl.a den svenska marinen under 90-
talet. Det är ett grundgående fartyg vars huvudsyfte var att på ett enkelt och snabbt sätt ta sig fram och transportera soldater i trånga passager och 
genom floddeltan längs landets kust. Det finns flera olika varianter av den här båten, både vad gäller motorkapacitet men även storleken. Det här är 
den största på alla plan. Nu har du chansen att få uppleva just detta i Stockholms Skärgård, att få forcera skärgården med 16 ton båt i närmare 40 knop 
är något unikt. Vår båt är modifierad och anpassad för att just ni ska få en så behaglig upplevelse som möjligt. 

Pris: 295:- / person Startavgift: 1h tur 8.000:- | 2h tur 10.000:-

SÄLSAFARI ca 2 timmar 12 / båt

Boka en spännande sälsafari längst ut i Stockholms vackra skärgård där havet möter horisonten! Våra erfarna guider tar med er till kobbarna i den yttre 
skärgården där chansen att få se sälar och havsörn i sin naturliga miljö är väldigt stor. En sälsafari är något du sent kommer att glömma! Innan ni vänder 
in mot land så avnjuter ni en medhavd fikakorg på en passande kobbe. Självklart kan vi servera något annat än fikakorgen efter era önskemål.

Pris: 295:- / person Startavgift: 10.000:- / båt (12 gäster)



BOOTCAMP ca 1 timme 10 - 40

Utomhusträning med instruktörer som får alla deltagare att pressa sig till sitt yttersta! Kläder för utomhusbruk, oavsett väder.

Pris: 300:- / person Startavgift: 4.000:-

WALK N’ TALK 30 min - 1 timme 10 - 40

Ta med mötet ut i naturen – Walk & Talk är perfekt då man vill öka kreativiteten i mötet. Vi ger grundläggande instruktioner om stavgångens positiva 
egenskaper för kroppen och hur man får ut det bästa av att använda sig av stavar. Genom att gå med stavar ökar träningseffekten betydligt jämfört 
med en vanlig promenad.

Pris: 100:- / person Startavgift: 2.000:-

GYMTRÄNING ca 1 timme Max 10

Fri träning på gymmet med instruktör som fungerar som bollplank och inspiration för nya idéer och vardaglig träning.

Pris: 4.000:-

BUSINESS BREAK ca 45 minuter 10 - 40

Har du ett stillasittande arbete och vill lära dig mer om hur man med enkla medel kan boosta sig själv och sin träning? Aktiviteten inleds med en kortare 
föreläsning om hur viktigt det är för kroppen att ta en kortare paus och lära sig hitta tiden för att boosta sig. Efter föreläsningen övergår aktiviteten till 
gruppövningar som passar alla åldrar och träningen sker bäst ombytt. Träningsband till deltagarna ingår i priset och får tas med hem.

Pris: 200:- / person Startavgift: 4.000:-

YOGA ca 1 timme 1 - 200

Som ett komplement till vårt gym har vi nu ett yogarum. Yogamattor finns och rummet står alltid öppet så att du kan yoga när det passar dig. Här kan 4 
personer yoga samtidigt. Är ni en större grupp som vill yoga? Vi hyr gärna in en yogainstruktör och flyttar yogan till en större lokal. Kontakta oss för mer 
info!

Pris: Begär offert

FÄKTNING ca 2 timmar 6 - 20

Vem vill du utmana i en duell? Kasta handsken och utmana dina vänner, eller varför inte din chef? 
Fäktning beskrivs ofta som ett fysiskt schackspel, vilket gör det till ett mycket bra redskap för strategiträning. Den som fäktar måste snabbt kunna läsa 
sin motståndare, lägga upp en strategi och lita på sina instinkter. Varje deltagare ska ha långa träningsbyxor, t-shirt och gymnastikskor med ljus sula. All 
övrig utrustning finns att låna.

Pris: 350:- / person Startavgift: 10.000:- (grupper över 20 personer enligt offert)



SMAKUTMANING ca 1  timme 10 - 70

En kul och spännande utmaning för dina sinnen, testa både dina smaklökar och doftsinne. Vid varje station finns det uppdukat ett antal smaker eller 
dofter samt  en spännande fråga att klura ut svaret på. tex vilken är kryddan? Vilket vin är husets? Osv. Passar både som individuell tävling eller i 
grupper. En klar favorit hos många!

Pris: 250:- /person (min. deb. 10 pers.) Startavgift: 1.200:-

BARSKOLA ca 1 timme 10 - 15

Skogshem & Wijk’s barskola är en rolig och trivsam aktivitet för grupper om 10-15 personer. Tillsammans med vår erfarne barmästare får ni en rolig 
på kvällen, där ni lär er att blanda drinkar, bygga upp en bar och får en massa tips och tricks att ta med hem. De färdiga drinkarna blir givetvis en trevlig 
välkomstdrink för gruppen att njuta av tillsammans.

Pris: 495:- / person Startavgift: 4.000:- (från 10 pers)

MAT- & VINPROVNING ca 1 timme 10 - 200

Att prova drycker och mat är lärorikt, utvecklande och en perfekt aktivitet tillsammans med vänner, arbetskollegor och kunder. En sommelier guider er 
genom en fantastisk värld av doft och smak. Ni får höra intressant fakta, historier, se bilder och ställa frågor för att få ut mesta möjliga av provningen. 
Alla är vi värda lite lyx – det här är er kväll.

Pris: 225:- / person Startavgift: 4.500:- (Kostnad på dryck tillkommer) 

Exempel på andra provningar: olivolja, lakrits, choklad, champagne, vin, ost eller öl, finns att erbjuda, be om offert.

MATLAGNING UTOMHUS ca 2 timmar 20 - 60

Är en matupplevelse som är svår att beskriva, den måste upplevas. Det är något visst att laga sin mat över en öppen eld. Tillsammans kommer gruppen 
att utmanas och komma samman som grupp. Matlagningen kan även användas som en gruppdynamiskövning där vi efteråt reflekterar över gruppens 
arbete och insats. Kostnad för råvaror tillkommer. 

Pris:  695:- /person (min. deb. 20 pers.) Startavgift: 4 500:-

Samtliga priser är angivna exklusive moms


