
När Ni är på konferens 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, roliga, kluriga aktiviteter som kan sätta guldkant på ert  

nästa möte eller kick- off här hos oss på Hindåsgården Konferens & SPA. 

 

Låna gärna vår fotbollsplan för fria aktiviteter.  

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. 

 

Kontakta oss för prisförslag. 

 

AKTIVITETSMENY 2019 

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



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

 

ESCAPE GAME – FRIGIVNINGEN- teambuilding, samarbete, spänning 

 

Vårt egenutvecklade Escape Game spelas i lag om ca 6 deltagare (flera lag kan köra samtidigt). Via en 

rad mer eller mindre sluga ledtrådar ges gruppen möjlighet att lösa delmoment, här gäller det att ha alla 

sinnen öppna! 

 

Det första äventyret utspelar sig på en bister, superhemlig plats någonstans under jord i norra Sverige 

som står inför ett direkt hot utifrån! Det är nu bråttom för deltagarna att gemensamt klara av en rad  

övningar för att rädda alla i gruppen och komma ut i frihet! 

 

Vårt Escape Game är mobilt, vi har med all utrustning som krävs och vi kan köra på alla sorters platser.  

Tidsåtgång: 1,5 h inomhus 

MISSION COMPLETED- tävling, gemenskap, sightseeing 

Lagvis tilldelas ni ryggsäck och surfplatta och ska med hjälp av den navigera er till ett 40-tal punkter 

som vi placerat ut i området. Här ställs ni inför varierande uppdrag, allt från logiskt tänk, kluriga frågor 

och kreativa uppdrag. Vissa uppdrag kräver även att ni fotograferar eller filmar - allt för att samla så 

många poäng som möjligt. Akta er för tullzoner, går ni in i dessa drabbas laget av minuspoäng! 

Denna aktivitet passar bra såväl i stadsmiljö som i naturen, ett roligt sätt att se omgivningarna. 

 

Tidsåtgång: 1,5 h utomhus 

MÄSTARNAS KAMP- tävling, samarbete, gemenskap 

Här krävs kämparglöd och fokus! Vi startar med en grundomgång, där deltagarna lagvis ställs inför 

olika utmaningar så som Fysisk uthållighet, Tidsuppfattning och Styrka.  

 

Här krävs samarbete för att nå finalplatsen. Vinnande lag direktkvalificeras till final, medan resterande 

deltagare nu får chansen att knipa en sista finalplats i en utslagning. När finalisterna är klara, ska de 

ställas mot varandra i ett slutgiltig moment för att utse företagets mästare! Ombyte rekommenderas för 

denna aktivitet. (Vid grupper över 30 personer utses ett lag som vinnare, annars en individ). 

Tidsåtgång: 2 h 

http://www.aventi.se/


vww.aktivitetsspecialisten.se 

Aktiviteter för alla 

Vårat motto är att alla ska kunna vara med 

Www.aktivitetsspecialisten.se 

 

 

 

 

Katapultbygge 

Redan de gamla grekerna byggde katapulter och sådana användes ända fram till första  

världskriget. Metoden används även idag vid starten för flygplan från fartyg. I den här aktiviteten får varje 

grupp material till att bygga en katapult med vilken de ska tävla i skytte och precision mot andra grupper. 

Detta är en konstruktionsaktivitet och skyttetävling, med denna urgamla metod. 

En spännande och annorlunda aktivitet som passar alla. 

Tidsåtgång ca. 1 ½ timme 

Kluringen 

 

Det som verkar omöjligt blir möjligt i den här aktiviteten. Det är en variant av genikampen. Här mixas  

klurigheter, problemlösning och trolleri till spännande och roliga upplevelser där det gäller att tänka  

utanför boxen. Man har nytta av varandras olikheter i  gruppen för att lösa klurigheterna. 

Den grupp som löser klurigheterna bäst vinner ett pris. 

Man gör detta gruppvis om 4-7 personer. 

Alla kan vara med och man får använda sin kreativitet till fullo. 

Tidsåtgång 1½ – 2 timmar. 

För grupper mellan 8-150 deltagare och fungerar inomhus som utomhus. 
 

Tidsåtgång ca. 1 ½ timme 



www.gotzkalas.com 

 

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 



 



 
 
 
 
 

 

 

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 



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 



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 


