






TEAMBATTLE

TeamChallenge

Er I til udfordringer                                        
– og mange af dem?

Elsker I at konkurrere, og trænger temaet til 

at blive udfordret og udfordre hinanden, så er 

TeamChallenge et rigtig godt bud.

Efter fælles start, har alle Team 90 minutter til 

at løse op til 30 små 2-3 minutters udfordringer, 

hvor så mange opgaver korrekt som muligt

En hæsblæsende blanding med mulighed for 

at tilpasse egne faglige opgaver, funfact om 

deltagerne, MiniBattles og korte Head2head 

konkurrencer mod de konkurrerende hold.

Vi har designet en 90-120 minutters tour de 

force af små skøre, sjove, svære, krævende 

og underholdende opgaver, hvor alle evner 

på teamet bringes i spil – og ikke mindst lat-

termusklerne!

I et mindre område ude/inde efter aftale, pla-

ceres en række farvede boxe, hvor opgaverne 

ligger i. 

En del er bemandet med instruktør, enkelte 

virtuelle , og en stor del kræver snilde, mod, 

og samarbejde.

Må det bedste hold vinde... PRAKTISK INFO

ANTAL: Fra 6 personer

TID: 90-120 minutter

FORUDSÆTNINGER: Ingen - alle kan deltage

INDOOR: Ja eller kombineret inde/ude

OUTDOOR: Ja eller kombineret inde/ude

SIKKERHED: Aktiviteten er helt sikker

STRØM: Nej

Kontakt: 

40274027 eller booking@teambattle.dk

OUTDOORINDOOR





TEAMBATTLE

TeamRace

Er I til fart og konkurrence, 
teamwork og overraskelser 
undervejs, så er TeamRace 
det helt rette.
Her udfordres teamets evner til konstruktion, 

samarbejde, koordinering og deres mod.

Aktiviteten starter med et udfordrende race 

med fjernstyrede off-road biler. 

Men bedst som alle teams er færdige med 

RC-race, udleverer vi en stor box til hvert team 

med materialer og dekoration til konstruktion 

af en full-size sæbekassebil.

Hvert team har nu 45 min til - ud fra vores 

piktogrammer - at konstruere den fedeste 

sæbekassebil.

Dem bruger vi afsluttende til et hæsblæsende 

underholdende og udfordrende forhindrings-

race i bilerne, med pitskifte og alt der hører til.

Det slutter med at alle biler skilles ad, og et 

samlet vinderhold fortjent kåres.

PRAKTISK INFO

ANTAL: Fra 6 personer

TID: 90-120 minutter

FORUDSÆTNINGER: Ingen - alle kan deltage

INDOOR: Nej – der kan dog bygges indenfor

OUTDOOR: Ja

SIKKERHED: Aktiviteten er sikker, men vi med-

bringer nødvendigt præventivt sikkerhedsgear

STRØM: Nej

INDOOR OUTDOOR

Kontakt: 
40274027 eller booking@teambattle.dk






