Middagsäventyret
Teamkonferens
Gruppens gemensamma mål för dagen är att bygga upp en "festlokal" med middag. . Syftet med är
att öka förståelsen för gruppdynamik och samarbete samt ge nycklar för grupputveckling. Här ges
verktygen för att nå bättre resultat genom varandra.
Förslag på program:
Dag 1
Kl. 10.00 Ankomst
Fika och konferens
Kl. 12.30 Lunch
Lunchbuffé i hotellets restaurang
Kl. 13.30 Middagsäventyret
Gruppäventyr där det handlar om att
resursfördela,
samarbeta,
planera
mm för att nå det gemensamma
målet.
Kl. 15.00 Fika
Fikaavbrott utomhus.
Kl. 18.00 Middag
En förmodligen fantastisk middag.
Kväll

Dag 2
Morgon

Vildmarksbad
Bad i vedeldade badtunnor, vedeldad
bastu och kallbad i sjö.
Frukost
Hotellets stora frukostbuffé

Kl.09.30

Utvärdering/konferens

Kl.13.00

Lunch, hemfärd
Lunchbuffé i hotellets restaurang

Vi kan så klart anpassa program och upplägg efter
era önskemål.
För pris, begär offert.
Vid önskemål finns möjlighet att boka in en grupputvecklingskonsult som håller i konferensen.

Gruppens gemensamma mål för dagen är att bygga upp en festlokal och laga middag. För att kunna skapa detta får
gruppen hjälpas åt med alla sysslor för att kunna bygga upp en tältkåta med möbler, skaffa ingredienser , laga middag,
hämta ved, fylla badtunnor mm. Gruppen kommer att få vissa förutsättningar för hur detta ska genomföras. Gruppen
kommer att får kartor för att orientera sig till olika där material mm finns att hämta. På några platser måste man tillverka vissa saker eller utföra en uppgift för att kunna erhålla materialet/utrustningen. Det kan till exempel vara:
1. Bygga en konstruktion för att nå saker som är högt placerade
2. Bygga en flotte för att komma ut till en ö där material är placerat
3. Bygga en skottkärra för att transportera tungt material
Middagen lagas utifrån de ingredienser som tillhandahålls och den egna fantasin.
För att nå målet krävs det att gruppen strukturerar upp arbetet och fördelar arbetsuppgifterna. Vissa uppgifter kräver
bara en person medans många andra kräver att flera personer hjälps åt.
Äventyrarna
026-242180, 070-544 54 19
info@aventyrarna.se
www.aventyrarna.se
Org.nr.: 556744-6173
Vi har F-skatt.

