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Gennemført 
teambuilding

Teambuilding og pauseaktiviteter  
Krydr jeres konference eller møde med en værdifuld pauseaktivitet. Vi har et bredt 
udvalg af aktiviteter og teambuilding, som både får de store smil frem og samtidig 
styrker samarbejdet imellem mødedeltagerne.

Fem populære samarbejdsøvelser 
Dyk ned i vores ’værktøjskasse’, som er fyldt med 
veldokumenterede samarbejdsøvelser til den aktive 
pause. Øvelserne involverer alle sanser – og vi 
garanterer, at kommunikation og samarbejde blot er 
nogle af de områder, der styrkes under øvelserne. 
Samarbejdsøvelserne kommer med grundige 
instruktioner, så I kan vælge enten at styre øvelserne 
selv, eller I kan blive guidet af vores eventfacilitator. 

GPS-løb 
Vores GPS-løb er simpelt og sjovt. Alt, man skal gøre, 
er at downloade en app, tilgå vores ruter, og bevæge 
sig rundt på ruten i vores park. Undervejs svares der 
på spørgsmål ved de forskellige poster. Holdet med 
flest rigtige svar vinder, og vi sørger for at finde en 
vinder, når aktiviteten er slut. 

Bålhygge
I kan samle jer om vores bålsted med udsigt til både 
sø og skov. Her er rammerne sat for fællesskab og 
hyggelige stunder. Vi tilbyder flere aktiviteter rundt 
om bålet – f.eks. snobrød eller ’lav mad over bål’, 
hvor I deltager i hele processen fra forberedelse, 
tilberedelse og afslutningsvis spisning.

Golf 
Vi har intet mindre end en 6 hullers par tre golfbane i 
vores park, som frit kan benyttes af hotellets gæster 
fra forår til efterår. I kan derfor nyde de grønne 
omgivelser med udsigt til både sø og skov, mens 
I bevæger jer rundt i parken. Udstyr kan lånes i 
receptionen.



89 93 33 10  |  reception@skanderborgpark.dk  |  skanderborgpark.dk

Diverse havespil
Ønsker I en udendørsaktivitet, som hurtigt kan sættes 
i gang, og som de fleste kender, har vi diverse have-
spil til rådighed. Herunder stigegolf, petanque og 
kongespil. Spillene kan frit benyttes af vores gæster 
og er en nem måde at skabe en hurtig og aktiv pause 
på mellem møder eller oplæg. 

Øl-, vin- eller champagnesmagning
Forkæl smagsløgene og bliv klogere, når vores 
kyndige sommelier, Peter, præsenterer jer for nøje 
udvalgte øl, vine eller champagner. I får serveret 3-5 
forskellige varianter med hver sin historie. Vi lover, at 
der bliver noget for enhver smag. Hvem ved, måske 
går du hjem med en ny favorit.

Laser-lerdueskydning
Efterspørger I en aktivitet med fokus på koncentration, 
og som er lidt ud over det sædvanlige, kan vi anbefale 
laser-lerdueskydning i parken. Her skydes med infra-
røde radiosignaler mod ’lerduer’, der flyver i luften. 
Når en skytte rammer lerduen, bliver dette registreret 
på en elektronisk resultattavle, så vi til sidst kan finde 
en vinder blandt deltagerne. 

Coastzone og World of Adventure
I kan også vælge at lade vores professionelle 
samarbejdspartnere Coastzone og World of 
Adventure stå for jeres næste firmaarrangement. 
Begge har mange års erfaring indenfor teambuilding, 
og der bliver lagt stor vægt på den enkelte virksom-
hed, temaet som helhed og den enkelte deltager i 
de skræddersyede teambuildingforløb, som både 
Coastzone og World of Adventure tilbyder. 

Det er vigtigt for os, at vi sammen finder den løsning, der passer lige til jeres møde-
formål. Kontakt os derfor gerne, så vi i fællesskab kan designe jeres næste arrangement.
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