
Teambuilding i 
vintertid (midt nov-apr)
Fra midt november til april kan vi tilbyde aktiviteter og teambuilding for grupper på min. 10 personer i ly og 
læ i vores kornlade. I de mørke vintermåneder har vi ekstra brug for energi, og det er der rig mulighed for at 
hente gennem teambuilding og aktiviteter forbundet med et sjovt personalearrangement, eller hvis I trænger 
til et afbræk i forbindelse med jeres konference. Det er også oplagt som en god juleaktivitet inden firmajule-
frokosten.

Ved booking af minimum 2 aktiviteter, gir vi 50 kr. i rabat pr. person.

. Blind leder 200 kr pr. person | Varighed 1 time
Hvad sker der, når vores sanser bliver sat ud af kurs? I denne øvelse bliver særligt deltagernes tillid sat på 
prøve, da øvelsen foregår med bind for øjnene. Der er øget fokus på kommunikation og planlægning.

. Bueskydning 300 kr pr. person | Varighed 1 time
Hvem er den bedste skytte? Dyst imod dine kollegaer i bedste Robin Hood stil. Vores kyndige instruktører 
giver jer en grundig gennemgang af korrekt skydeteknik. Herefter er det op til jer!

. Hejs flaget 200 kr pr. person | Varighed 1 time
Denne øvelse kræver, at I udtænker en fælles strategi, som via godt samarbejde og kommunikation får jer i 
mål. Nøgleord for øvelsen er præcision, forsigtighed og vedholdenhed! 

. Jorden er giftig 150 kr pr. person | Varighed 30 min.
Denne øvelse har ekstra fokus på koordinering, planlægning og kreativitet blandt deltagerne. For at kunne 
gennemføre øvelsen, uden at falde i det ’giftige vand’, kræves et solidt samarbejde.

. Træn din kommunikation 300 kr. pr. person | Varighed 1,5 time
Er din gruppe god til at kommunikere internt? Dette sætter vi på prøve med forskellige øvelser med fokus på 
detaljeret formidling. Kan I forklare hinanden, hvordan noget skal se ud, uden at se det?

Vi hjælper jer meget gerne med at skræddersy et program passende til jeres ønsker og behov. 
Kontakt vores eventchef Mette på gohigh@kragerup.dk
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