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UTVALDA UPPLÄGG FRÅN AQUAEVENT AB: 
 
 
BUBBLEFOOTBALL 
Det roligaste man kan göra enligt många. En aktivitet där man verkligen får ge allt man har. En uppblåsbar boll man kliver in i 
och spelar fotboll med, där inga regler finns. En fullkontaktssport. Se bild i vänster hörna. 
Vi delar in er i lag om max 5 i varje. En domare förklarar reglerna och startar igång er med en signal.  
Önskar ni, så dukar vi fram dryck och tilltugg under eventet. Dryck är att rekommendera till detta event. (Vatten) 
Att tänka på: Till klädsel föredras fritidskläder och gympskor. Vi spelar på en plan 5 min bilväg från Havsörnen.  
8-12 pers 400:-/p     13-40 pers 350:-/p   Tid: 1,5-2,5h        
 
TEAMDUELLEN/FÖRETAGSDUELLEN 
Samling utanför Havsörnen där vi möter upp och delar in er i lag, förser er med lagnamn samt utser en lagledare. 
Vi väljer ut de grenar som passar just er grupp. I dessa utmaningar gäller det för gruppen att tillsammans lösa de på snabbast 
tid. Alla grenar är ej fysiskt krävande. Vi hinner med ca 5-8 grenar innan det är dags för final.  
En paus i halvtid är att rekommendera. Boka med ert fika, så serveras detta under pausen. 
6-20 pers 420:-/p   21-40 pers 400:-/p    Tid ca 2h   
 
MARITIM TEAMDUELL 
Vid Skåpesund finns perfekta förhållanden inom 5 minuters gångväg som är utmärkta att utmana varandra på olika dueller av 
maritim sort. Ni kommer att testa på bl.a. Krabbfiske, räkskalning, knopduell, maritim frågesport mm.  
*Extra grenar ni kan välja på är: Ostronöppning, kajakstafett eller den mycket populära grenen flottbygge. 
Startavgift 3 000:-   6-20 pers 300:-/p   20-40 pers 250:-/p   *Extra aktivitet 75:-/p   Tid ca 2h 
 
FÖRETAGSJAKTEN   NY 2017 
Det hela går ut på att hitta skatten och få upp locket på kistan. Varje lag får x antal Aquadollar som används i en aktion. 
Ni budar in föremål som kan ge er fördel i de dueller och övningar ni ställas inför. Men se upp, vissa föremål ger er inte fördel. 
Ledtrådar till kombinationslåset samt skattens position ges till vinnande lag efter varje duell. 
Ju mer ledtrådar ju lättare blir det att hitta skatten och öppna locket. Innehållet behåller vinnande laget. 
6-20 pers 450:-/p   21-40 pers 420:-/p   Tid 1,5h - 2,5h 
 
SATELLITORIENTERING (GEOCATCHING) 
Vi delar ut varsin GPS till varje lag och önskar dem lycka till. (I Princip). Detta kan erbjudas året runt till små eller större grup-
per. I grundutförandet ingår 10 stationer. 5 med aktiviteter/uppdrag samt 5 med frågor att svara på. Det gäller inte att komma 
först i mål utan få mest poäng på stationerna. Välj från vår lista med aktiviteter som kan passa just er. 
En station med dryck och baguetter brukar vara mycket uppskattat. 
Startavgift 3 000:-   6-20 pers 400:-/p   21-40 pers 300:-/p    Extra aktivitet 1000:-/aktivitet    Tid ca 2-3h 
 
UTMANINGEN: HAV & LAND  NY 2017 
I området kring Havsörnen finns det stationer ni först ska hitta till med hjälp av karta/GPS, och sedan utföra uppdragen på 
bästa sätt för att ha någon chans i finalen. Stationerna finns inte endast på land utan även på öarna runt om i skärgården och 
till hjälp finns vår snabba RIB båt. Denna aktivitet är både utmanande och lite fysiskt krävande där alla kommer att få testa nya  
upplevelser och utmaningar.  
Exempel på utmaningar: Framföra ett musikstycke med hjälp av en back med tomglas, förflytta ringen med endast hjälp av 
fingertopparna, transportera en lagmedlem över den heta lavan. 
Startavgift 8 000:-   12-48 pers 350:-/p 
Tid ca 2,5h 
 
 
Alla priserna är ex moms. Framkörningsavgift ingår i priserna. Vi kan självklart utföra alla aktiviteter på engleska

T E A M B U I L D I N G 


