AKTIVITETSMENY 2019
När Ni är på konferens eller kurs är effektivitet ett måste!
Men man behöver också koppla av mellan arbetspassen för att alla
nya kunskaper och intryck skall få en chans att sätta sig.
Tillsammans med våra eventpartners kan vi erbjuda många
spännande aktiviteter som kan sätta guldkant på er nästa konferens
eller kick- off här hos oss på Hindåsgården Konferens & SPA.
Låna gärna vår fotbollsplan för fria aktiviterer.
Vi har brännbollsutrustning, fotbollar och kubb för utlåning.
Aktiviteterna är ett urval av vad vi kan erbjuda. Hör gärna av er så
hjälper vi er att ta fram förslag som passar er grupp.
Samtliga priser är exkl.moms, eventuell lokalkostnad kan tillkomma

Tel: 0301-105 30, info@hindasgarden.se

KONFERENS YOGA
Yoga är ett helhetssystem för hälsa. Med fysiska rörelser
kopplade till din andning arbetar du med din kropps balans,
smidighet, rörlighet och styrka. Med mentala övningar ökar
du din förmåga till koncentration och avslappning.
Boka in en härlig överraskning i konferensen i form av ett
yogapass, på morgonen, under dagen eller som avslutning
på mötet.
MEDVETNA MÖTEN
Tillsammans med Yogabylink erbjuder vi yoga som en
medveten och aktiv teknik för att under arbetsdagen ge
möjlighet både till förnyad energi, avslappning, ökad kraft,
koncentration och vakenhet.
BOKNING
Yogapassen bokas i förväg, till längd och innehåll och
anpassas efter gruppens behov. Ett nybörjarpass är alltid ett
bra alternativ.

Tel: 0301-105 30

info@hindasgarden.se

BRAIN GAME - Samarbete, laganda, tävling
Klurig och energisk utmaning som kräver samarbete i laget
Här sätts er samarbetsförmåga på prov under roliga former. Vi har förberett
ett aktivitetsbord med flertalet utmaningar som innefattar koordination,
klurigheter och problemlösningar, nu gäller det att gnugga hjärncellerna.
Utmaningen är att få så många poäng till laget som möjligt, detta genom
att ta sig an ett antal olika utmaningar. Ni lägger själva upp en strategi för hur de vill disponera er tid.
När laget löst en uppgift är det dags att ”redovisa” svaret för aktivitetsledaren och denne har makten
att välja ut vem som helst i lagen som skall redovisa lösningen. Detta kräver alltså ett gott samarbete,
så att alla i laget har kännedom om lösningen vid redovisningen. Sedan kör ni vidare med nästa
utmaning! Vi sammanställer poängen och utser vinnande lag.

MISSION COMPLETED - Tävling, gemenskap, sightseeing
Kreativitet, kunskap och tävlingsanda ställs på prov i denna fartfyllda aktivitet!
Ni delas in i lag om ca 5 personer och varje lag tilldelas en surfplatta och en ryggsäck. Vår personal
förklarar upplägget innan ni ger er iväg. På surfplattan visas en karta med punkter, nu gäller det för
laget att navigera sig till dessa så snabbt som möjligt, väl inne i rätt zon plingar det till i surfplattan
och det dyker upp en fråga, gåta eller uppgift att lösa. Denna uppgift kan vara i kombination med
rekvisita som ni finner i ryggsäcken, detta skall då fotograferas som bevis och er kreativitet premieras
givetvis!
Punkterna är värda olika mycket poäng, vilket gör att ni behöver tänka strategiskt för att hinna ta så
många höga poäng som möjligt. Dessutom har vi placerat ut tull-zoner, passeras dessa drabbas laget
av minuspoäng. Sluttiden är viktig att passa, så fram med tävlingshornen innan tiden springer ifrån er!
Vi återsamlas och vinnande lag får mottaga medaljer och den stora äran.

www.aventi.se - info@aventi.se - 033-430 04 04

Aktiviteter för alla
Vårat motto är att alla ska kunna vara med

Fångarna
Fångarna är en aktivitet som är en variant på fångarna på fortet. Man tävlar lagvis och ställs inför olika
utmaningar som ska lösas.
Varje gång laget löser utmaningen så får laget en nyckel. Det gäller att ha så många nycklar som möjligt med
sig när man kommer till den slutgiltiga utmaningen där allt avgörs.
Det segrande laget får nyckeln till skattkistan där priset finns. Detta är en aktivitet som är väldigt populär och
alla kan vara med och som lockar till skratt och diskussioner mellan grupperna.
Aktiviteten tar ca 1½-2 timmar.

Kluringen
Det som verkar omöjligt blir möjligt i den här aktiviteten. Här mixas klurigheter,
problemlösningar och trollerier till spännande och roliga upplevelser där det gäller att tänka lite utanför
boxen. Man har nytta av varandras olikheter i gruppen när det gäller att lösa klurigheterna. Den grupp
som är klurigast vinner ett pris.
Man gör detta gruppvis om 4-7 personer. Alla kan vara med och man får använda sin kreativitet till fullo.
Aktiviteten tar ca 1½-2 timmar.

Teamkampen
En inomhusaktivitet där man delas upp i grupper som tävlar emot varandra i teamövningar. Man kan välja
mellan olika grenar som är anpassade så att alla ska kunna vara med oavsett ålder och fysik. Ingen blir
utlämnad. Man har roligt ihop samtidigt som man lär känna varandra genom övningarna och svetsas ihop
till ett team och får igång diskussioner i gruppen. Aktiviteten tar ca 1½-2 timmar.

Www.aktivitetsspecialisten.se

DRYCKES OCH CHOKLADPROVNINGAR
Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda ett
flertal olika provningar, såsom:

Whisky- t.ex Skottsk single malt eller whisky från hela
världen

Avec- här kan man t.ex prova cognac, whisky, calvados, lagrad
rom, lagrad Tequila osv.

Vin- här kan man välja mellan olika kategorier:
* Rödvin – Druvor – Region – Nya mot gamla världen.
* Vitvin – Druvor – Region – Nya mot gamla världen.
* Grundkurs i vin. Både Rött och vitt.
* Champagneprovning – Äkta vara – Olika mousserande viner från
hela världen.

Chokladprovning- prova olika sorters choklad och
praliner

Kombinationsprovningar:
* Glögg & Choklad
* Rom & Choklad
* Vin & Choklad
* Vin och ost
De bästa kombinationerna,
”De Lux” Choklad med anpassade drycker.**

Drinkprovning
Alla får skaka! EN FANTASTISKT ROLIG AKTIVITET!
Var och en blandar sin egen cocktail och får höra inspirerande historier om
cocktailens ursprung. Tre drinkar blandas och inmundigas under
handledning av erfaren barmästare. (Även alkoholfria alternativ erbjuds.)
För mer information och offertförslag kontakta Hindåsgården 0301-10530

Rävgården är en ovanligt rolig och uppskattad anläggning med en tanke bakom alla aktiviteter.
Det handlar bland annat om samarbete, kompromisser och tydlig kommunikation.
Redan när deltagarna byter om till vår oömma klädkollektion kommer de första skratten. Befriad
från all hierarki och laddad för tävling är du sedan redo för äventyret!
Ett besök på Rävgården ska vara nöje och avkoppling även för den som håller i allt, därför ordnar
vi med det ni behöver-transporter, konferenslokaler, mat och logi – vi fixar allt. Det är lika roligt
året om. Att köra på snö och is ger tävlingarna ytterligare en dimension. I full fart varvar vi skojiga bilar med bågskytte, yxkastning, lerduveskytte och andra övningar som är helt nya för de
flesta.
Det bästa sättet att avrunda en hysteriskt rolig dag är att fortsätta att ha roligt...
Stallet från 1800-talet är vackert renoverat och där väntar nu en god middag och en öppen bar där
det mesta i dryckesväg serveras.

För mer information, fler förslag samt prisuppgift kontakta oss gärna.

Hindåsgården 0301-10530 info@hindasgarden.se

ÖVERRASKANDE MYCKET MUSIK
Vår vision är att med sång och olika instrument, servera en lättsam underhållning som skapar
god stämning.
LIVEQUIZ
Teambuildande aktivitet där gästerna delas in i lag. Här gäller samarbete och kommunikation för
att komma fram till rätt svar. Frågorna mixas mellan sport, musik, nutidsorientering, ﬁlm mm och
ställs i samband med att vi spelar och sjunger live. Musikquizen är en aktivitet som passar lika bra
på en afterwork som att få igång partyt senare på kvällen. Självklart presenteras vinnarlaget under
pompa och ståt!
MIDDAGSUNDERHÅLLNING
Vi gör två inhopp mellan rätterna där vi bjuder på refrängmedleyn som alla kan sjunga med i.
PARTY
Oavsett hur festen ser ut så är det alltid något speciellt att krydda den med livemusik! Vi erbjuder
en bred repertoar av pop, rock, schlager, disco och danslåtar, allt för att skapa den rätta stämningen
på dansgolvet.
TEKNIK
Vi har alltid med oss den tekniska utrustningen som krävs för arrangemanget samt mtrl till quizen
och pris till vinnarlaget.
KVALITET OCH ENGAGEMANG
Genom vår fokusering på kvalitet och gott samarbete vill vi alltid skapa ett professionellt arrangemang som slutar i glädje och många nöjda gäster.

www.gotzkalas.com

Teambuildningsvandring
Vi vandrar en sträcka av ca 6-10km på stigar och skogsbilsvägar. Övningarna är speciellt
utformade för att verka som lagbyggnad, för att träna samarbete, lära känna varandra och öka
förståelsen för varandras egenheter. Övningarna är av skiftande karaktär och svårighet
Ex på övningar:
Förbiströmmen: Gruppen delas i två mindre grupper som placeras i varsin ände av en stock.
Uppgiften är att de två grupperna ska skifta plats på stocken utan att vidröra marken. Vidrör någon
marken får alla börja om från utgångs positionerna.
Spindelnätet: Gruppen startar från ena sidan av ett ”jättespindelnät” och ska ta sig igenom till den
andra sidan. Man får bara använda en pers/lucka och det är förbjudet att vidröra nätet. Vidrörs nätet
så får alla börja om från utgångsläget
Tankeövningar: olika tankeövningar i jätteformat så som tändsticksproblem, reptrick & träknut.

7-kamp
Här tävlar man i flera olika grenar t.e.x. Yxkastning , Spindelnätet (Teamövn.), Kvadraten
Stort tändsticksproblem (Tankeproblem), Blåsa boll med lövblås. Trädklättring (Höjdäventyr)
Tvärtemotstyrd cykel m.m.

Multisport
En aktivitet som ger stark samhörighet och lagbyggnad. Kan utföras antingen väldigt fysiskt
ansträngande eller som en tuffare utflykt. Man tävlar i olika grenar t.e.x Paddling, Mountingbike,
Väggen (klättring och samarbete), Repbron (höjd/balansgren)

För mer information, fler förslag samt prisuppgift
kontakta Hindåsgården.
Tel: 0301-105 30

info@hindasgarden.se

