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Vi börjar med att instruerar om aktiviteten och dela in gästerna i lag med 6 - 8 personer i varje.  

Därefter får varje lag gå till sin startstation och vi kör igång med fart och skoj och lite tidspress. 

Alla lagen kör 5 olika stationer som ni själva valt ut i förväg 

 

Tanken med den här aktiviteten är att samtliga lagmedlemmar skall vara aktiva under hela tiden. 

Kommunikation, samarbete och lagmoral krävs för att laget skall lyckas. Aktiviteten är utformad så att 

alla skall känna att de bidragit positivt till lagets resultat. 

 

Laget får poäng beroende på placering på respektive station och prisutdelning kan hållas strax efter 

aktiviteten eller vid t ex middagen på kvällen. 

 

Tidsåtgång för aktiviteten är ca: 1,5 - 2 timmar.  
 

 

 

 

 

 

 

Stationer, välj fem av dessa stationer: 
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Kulracet, en station som nog kommer att pressa fram en och annan svettdroppe på deltagarnas 

pannor. En boll skall förflyttas längs en bana från start till mål med hjälp av itusågade hängrännor. 

Stor koncentration och koordinationsförmåga krävs. Massor av skratt utlovas! 

 

Kasta/fånga station, laget blir tilldelade ett visst antal föremål som ska kastas och fångas, här gäller 
det för laget att vara taktiska! Det är kanske enkelt att kasta långt men att fånga kan vara betydligt 
svårare, speciellt då man inte får fånga föremålen hursomhelst! 
 

Årtalsjakten, vi har en stor magnettavla där det gäller för gästerna att para ihop stora 

världshändelser med rätt årtal. 

 

Framgång, med hjälp av dryga kvadratdecimetrar stora träbitar ska laget förflytta sig längs en bana. 
De måste hålla kroppskontakt med träbitarna och får inte vidröra marken. Klurighet och samarbete 
på hög nivå krävs! 
 

Pusslet, på ett bord ligger två stora pussel. Laget ska på snabbast möjliga tid bygga ihop pusslen och 
föra ihop dem till ett enda stort pussel. 
 

Filmskogen, Inne i en snårig skog finns bilder på olika filmstjärnor, här gäller det att leta reda på 
dessa och para ihop dessa med rätt film. Självklart sker detta under tidspress! 
 
Europakartan, med hjälp av bilder och ledtrådar ska laget gemensamt komma fram till vilken stad vi 
söker! 
 
Ribban, här gäller det att få hela laget över en ribba som sitter i en ställning. Enkelt i början men 
svårare ju högre man kommer. För varje gång laget kommit över ribban höjs den med 10 centimeter. 
Det gäller för lagmedlemmarna att stötta varandra och komma på hur man bäst hjälper sin kollega. 
Ett tips är att det är svårast att vara förste eller siste lagmedlem över ribban! 
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