The Säröhus Challenge är en verklig utmaning, den sätter teamens samarbetsförmåga
på prov, stimulerar tävlingsinstinkten och stärker teamen.
Förutsättningar och utrustning
Deltagarna delas upp i lag om ca: 6 personer som tilldelas
en 7-kampsspelplan med de 7 olika momenten (plus final)
specificerade med namn och uppdragsbeskrivning. Det
gäller att samla så många poäng som möjligt vid de olika
uppdragen. Varje station kan hantera minst tre team
samtidigt, så att det uppstår en känsla av konkurrens
mellan teamen.

•

Pusslet – framför sig har deltagarna ett ”enkelt” pussel
med 5 bitar. Här ska de skapa en perfekt kvadrat av
bitarna. Det låter enkelt, men nej.

•

Smakprovet – 4 olika karaktäristiska öl/vin/choklad
står framställda... Deltagarna ska tex landsplacera
ölen. Svenskt, tyskt, irländskt och amerikanskt. Vilka
öl finns i vilka glas? Eller matcha kakaohalten i fin
choklad. Engagerande och underhållande!

•

Ägglängd finalstation – teamen ska
kasta ett okokt ägg mellan varandra
utan att ägget går sönder.
Ingångslängden är frivillig mellan de
som kastar, men ökar för varje kast, à
la höjdhoppning. Deltagarna roterar
frivilligt inom teamet. Här erhåller
deltagarna sk regnponchos om så önskas.

Aktiviteter
Följande stationer/uppdrag ingår:
• Melodiljakten – teamen utrustas med en iPad där de
spelar upp en spellista med 15 numrerade traditionella
signaturmelodier till kända TV-serier. De ska sedan
matcha melodierna med 15 olika bilder.
•

Blåsrörsalfapet – varje
teamdeltagare skjuter prick
med pilar på poängmarkerade bokstäver på en stor
tavla. Sedan så skapar hela
teamet tillsammans ett ord
av dessa bokstäver, som ger totalpoängen.

•

Klossbygget – teamen erhåller 30 stora numrerade
träklossar. De ska sedan försöka bygga ett så högt torn
som möjligt. Maxhöjd är dryga 3 meter. Ju fler klossar
de lyckas stapla desto högre poäng, det blir dramatiskt.

•

Memoryracet – teamet står vid stationstavlan med 15
tomma rutor och 15 kort med bilder. Det handlar om
minne och snabbhet. 50 meter bort finns en komplett
variant. En deltagare i taget får springa! Placera rätt så
snabbt ni kan, ju kortare tid = bättre poäng. Kan
företagsprofileras...

•

Uppdragen är mycket varierande och anpassade för att
stimulera olika deltagarpersonligheter. De är framtagna för
att aktivera alla sinnen.

Logistik & Prisceremoni
För att det inte ska bli kö så startar team fördelade vid
olika stationer. Därefter avverkar grupperna stationerna i
nummerordning. Ägg längdstationen kommer vara en
finalstation som alla team gör samtidigt i ett roterande
längdschema. Därefter räknar spelledaren ihop poängen
och samtliga deltagare i vinnarteamet får graverade
pokaler (ca 20 cm höga).

I aktiviteten ingår
• Preparering av spelområde
• Framtagning av spelplaner
• Utrustning och material till resp station
• Personal
• Prispokal till vinnande teamdeltagare
• Resor/transporter för personal och material

De dolda städerna – runt stationen finns 8 småtavlor
strategiskt utplacerade. Varje tavla är delvis gömd och
dessutom döljer varje mening på respektive tavla en
världsstad. Här ska ni hitta tavlorna och lösa vilka 8
städer de representerar!
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