Teambuildingsbana
Teambuildingsbanan är ett sätt att träna grupper i kommunikation, lagarbete, ledarskap, tillit,
mod, rädsla, gruppsamarbete, stress, problemlösning, kroppskontakt, humor, glädje och spänning.
Deltagarna delas upp i grupper med 6-15 pers/
grupp (idealet är 8-10 pers/grupp) med en
instruktör/grupp.
Grupperna börjar på olika övningar och cirkulerar
sedan för att inte störa varandra.
Teambuildingsbanan är ej tänkt som en tävlingsbana.
Övningarna är speciellt utformade för att verka som
lagbyggande, för att träna samarbete, lära känna
varandra och öka förståelsen för varandras egenheter. Övningarna är av skiftande karaktär och svårighet och kan anpassas efter gruppens
förutsättningar.
Banan tar ca 3 timmar. Det är möjligt att göra avbrott för fika, lunch eller middag om man önskar
det.
Exempel 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 utgångspositionerna.
Fårhagen: Gruppen ska ta sig in i och ut från en ”fårhage” med hjälp av en brädstump utan att vidröra stängslet. Storleken på får-hagen kan regleras beroende på gruppens storlek. Vidrörs stängslet så får alla börja om från början.
Träsket: Gruppen ska ta sig över ett ”träsk” med hjälp av 3st plankor. I träsket finns ett antal små öar som det gäller att
få plankorna att nå för att kunna bygga broar över träsket. Marken får ej vidröras av något för då får gruppen börja om
från start ön.
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: Vi har olika tankeövningar i jätteformat såsom tändsticksproblem, reptrick och träknut.

Priser
Antal instruktörer inkl. moms exkl. moms
1 grupp
1
5300:4240:2 grupper
2
9150:7320:3 grupper
3
13200:10560:4 grupper
4
17800:14240:Vid behov av fler grupper eller önskan om fika,
lunch eller middagsavbrott, begär offert.
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Vi har F-skatt.

