
 
Scotland Yard Challenge vår mest dramatiska jaktaktivitet. Ni har blivit utvalda att hjälpa 
Scotland Yard att återfinna de stulna brittiska kronjuvelerna. Ni kommer lösa gåtor och hitta 
strategiska lösningar för att till slut finna platsen för juvelerna. Ni behöver vara street-smarta, 
lite allmänbildade och kluriga för att nå målet. Vår spelapplikation tillsammans med Google 
och hela Internet är er spelplan.

Introduktion 
En passionerad och engagerande introduktion inleder denna aktivitet. Ni har i god tid fått e-post inför, med tydlig info 
om hur ladda ner vår app samt inbjudan till ett Zoom/Teams-möte. Ni kopplar upp er till Zoom/Teams och blir nu 
informerad om att det handlar om en tidsbegränsad jakt, där ni är utvalda att hjälpa Scotland Yard. Samtliga 
deltagare blir informerade om vad som ska hända. Ni får inloggning till spelet och ska tillsammans försöka lösa 
uppgiften. När detta är gjort och när ni känner er redo sker starten efter lite peppande ord från spelledaren! 
Teamen separeras på anläggningen och sätter sig till rätta i lounger och konferensrum.    

 
 Ett engagerande teamrace  
Det gäller att ta sig så långt som möjligt, å helst hela vägen i mål. Dvs att finna var juvelerna finns gömda. Det kommer 
kanske vara tufft men till varje uppgift finns också möjlighet att öppna en ledtråd, som ”kostar” lite tid (ej pengar). Men det 
hjälper gruppen framåt. 

Gåtor, strategi och teamwork 
Det är en flerstegsraket där ni tar er framåt genom att lösa uppgifter. Varje löst uppgift tar er närmare målet. Det är totalt 30 
steg! Ledtrådarna som finns till varje uppdrag kostar tid, och om ett team svarar fel på en fråga tar det 25 sekunder innan 
den upprepas och de får en ny chans. Det handlar om gåtor, klurigheter och vissa uppdrag innebär att man måste ut på 
nätet för att finna lösningen. Google är alltid tillåtet och ibland tom nödvändigt! Ni har 90 minuter på er! Klarar ni det? 

Vinnare 
När tiden är ute, max 1 timme och 30 min, återses vi i det gemensamma Zoom/Teamsrummet och går igenom spelet! Det 
blir en engagerande prisceremoni och deltagarna för prispallen koras. 

Pris per person i SEK 205:- ex. moms  
Minimidebitering 5.500:- Önskar ni ha spelledare på plats och använda våra iPads istället för egna 
smartphones så tillkommer 2500:- ex. moms

I aktiviteten inkluderas 
• Produktion av spelapp. Scotland Yard Challenge 
• Anpassade spelet Scotland Yard Challenge för er
• Spelledare som introducerar spelet, finns med och har kontroll och support, samt håller i prisceremonin  Är med online via Zoom/

Teams alternativt Live i lokalen .
• Aktiviteten kan genomföras på 100% Engelska eller 100% Svenska.
• Aktiviteten kan spelas på deltagarnas smartphones eller med våra iPads. 


