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AKTIVITETER 
MED INSTRUKTØR 
 

 

 

 

 

 
BUESKYDNING 
Konkurrencedisciplin hvor det 
handler om at ramme et fast mål 
med bue og pil. 
 
Pris kr. 2.200,- 

 ØKSEKAST 
Udfordrende dyst hvor en 
tvebladet økse skal kastes mod en 
opstillet træskive. 
 
Pris kr. 2.200,- 

 TRÆKLATRING 
Prøv at klatre til tops i et af vore 
høje træer med sikkerhedsline og 
klatreudstyr på. 
 
Pris kr. 3.000,- 

     
     

 

 

 

 

 
GPS-LØB 
Sjovt orienteringsløb hvor I skal 
finde vej med en håndholdt GPS 
og løse små opgaver. 
 
Pris kr. 2.000,- 

 BOW TAG 
Jagten på hinanden er sat ind og i 
skal holdvis nedkæmpe hinanden 
med bue og pil i skoven. 
 
Pris kr. 2.850,- 

 LEG & SAMSPIL 
Lær hinanden bedre at kende 
gennem sjove lege som kræver 
samarbejde og kommunikation. 
 
Pris kr. 3.500,- 

 
 
BETINGELSER 
Varigheden af hver aktivitet er 2 timer og priserne gælder for op til 20 personer 

Ekstra time  kr.  1.000,- 

Ekstra deltager kr.  100,- 

 

Få et samlet tilbud, hvis I ønsker flere aktiviteter og et helt program med mad, drikke og ophold. 
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AKTIVITETER 
UDEN INSTRUKTØR 
 

 

 

 

 

 
WATERSLIDE 
Rigtig sjov sommeraktivitet hvor 
store som små kan kaste sig hen 
ad en lang og våd glidebane. 
 

Pris kr. 425,- pr. bane 

 FRISBEE BATTLE 
Holdbaseret disciplin hvor en 
frisbee skal kastes til hinanden og 
afleveres i nogle meget små mål. 
 

Pris kr. 250,- pr. sæt 

 PRO STANGTENNIS 
Den velkendte mand mod mand 
dyst, hvor der spilles med rigtige 
ketchere og et pro stangsæt. 
 

Pris kr. 140,- pr. sæt 
     

 

 

 

 

 
PETANQUE 
Afslappende hyggesport for alle, 
hvor kugler af stål skal kastes så 
tæt på mål som muligt. 
 

Pris kr. 80,- pr. sæt 

 KETTLEBELLS 
Dyrk fitness i naturen med disse 
tunge vægte på 8 kg, som både 
kan anvendes til løb og træning. 
 

Pris kr. 45,- pr. stk. 

 HESTESKOKAST 
Farmer konkurrence hvor det 
handler om at kaste hestesko af 
jern så præcist som muligt. 
 

Pris kr. 80,- pr. sæt 
     

 

 

 

 

 
AKTIVITETSKASSE 
Kasse med sjove opgaver, som 
alle kan medvirke til. Kan bruges 
fra 10-30 personer. 
 

Pris kr. 350,- pr. kasse 

 HAVESPIL 
Kasse med velkendte havespil 
som kongespil, stigegolf, rundbold 
og ringspil. 
 

Pris kr. 250,- pr. kasse 

 CORNHOLE 
Amerikansk festspil hvor det 
handler om at kaste en bønne-
pose så de glider ned i kornhullet. 
 

Pris kr. 175,- pr. sæt 
 

Aktiviteterne stilles frem til brug efter aftale. 


