
Aktiviteter
DET FINNS NÅGOT FÖR ALLA.

AKTIVITETSTEAMET

FINAL CALL:
Final call är en frågetävling med väldigt varierade inslag. Den passar perfekt för en grupp som 
vill ha en lugn och rolig aktivitet. Kunskapsfrågor blandas med musik, problemlösning och mo-
ment där vi testar doft och smaklökar. Precis som namnet antyder rör vi oss i en internationell 
flygplatsmiljö och det är ett tema som går som en röd tråd genom hela tävlingen.

FLUGTAG:
Människan har alltid velat flyga, och det är vår kreativitet och mod som har hittat på de kon-
struktioner som gör att vi idag kan sväva i luften. Vår aktivitet Flugtag manar till dessa våra inre 
drifter. Flugtag är en kreativ gruppaktivitet där ni tävlar i lag om att tillverka en farkost som kan 
flyga så långt som möjligt eller vara i luften så länge som möjligt. Ni kommer att ha tillgång till 
massa olika material och verktyg sen är det bara er fantasi, påhittighet, samarbetsförmåga och 
aerodynamik som sätter gränser.

PILATES:
Pilates är en träningsmetod som kombinerar styrketräning, stretch och yoga. Det består av en 
serie övningar som utförs på matta med mjuka och långsamma rörelser. Varje övning tränar 
flera muskelgrupper samtidigt. Fördelen med Pilates är att kroppen blir både stark och smi-
dig och att det är en träningsform som passar alla, oavsett kroppsform eller ålder. Viktigast är 
kanske själva inställningen till pilates. Att det handlar om koncentration och andningsteknik, 
muskelförlängning och uthållighet, avspänning och balans. ”Det är tanken som formar kroppen”, 
brukade Joseph Pilates säga.

PHOTOGENIUS:
Clarion älskar modern fotokonst, och vi älskar att ha kul och lösa problem tillsammans, hur 
kombinerar vi detta på ett roligt sätt? Jo med vår fototävling Photogenius. Indelade i lag och 
utrustade med kameror skall ni lösa ett problem där ledtrådarna hittas och fotograferas på Ar-
landa flygplats. Samtidigt måste bilderna tas så de tolkar någon av de många kända fotografer 
som finns representerade hos oss. Skratt, artisteri och klurighet är ledorden som skall leda er till 
en rolig upplevelse.

INOMHUSSKYTTE:
Vårt laserskyttesystem är en avancerad men ändå lätthanterlig aktivitet. Vi skjuter med riktiga 
gevär men använder laser istället för krut och kulor. Tävlingen bygger på att man skall träffa 
olika mål som lyses upp en kort tid. Era skott registreras med ljud och ljus och resultaten kom-
mer att synas på en stor scoreboard. Det brukar bli en rafflande tävling och för delen med sys-
temet är att många får skjuta mycket även om man har begränsat med tid.



AVENTI
FRÅGESPORT:
Vi startar med att kliva in i 70-talet och tar oss fram till idag. Lagvis får ni följa med på en nos-
talgitripp genom historien och svara på frågor kring musik, film, sport och mycket annat. Ögon-
blick vi minns, TV-serier, maträtter, bilar och mode bjuds ni på i denna underhållande frågesport 
som ger många skratt och härliga minnen.

UTMANINGEN 60SEK:
Tävlingsdeltagarna delas upp i lag och lagen möts sedan i flera olika utmaningar som alla ska 
klaras på 60 sekunder. Varje lag väljer ut en lagkamrat per omgång som skall möta de övriga 
lagens utmanare. Det gäller att klara så många utmaningar som möjligt under en minut för att 
bli det segrande laget. Kan även genomföras på engelska.

EVENTCITY
MUSIKFRÅGAN:
Vild poängjakt med frågor, sång och party! Vår trubadur och programledare delar in er i grup-
per och tävlingen kan börja. Det blir full fart redan från början, med spännande frågor blandat 
med allsång, schlagerkunskaper, gitarr riff, introtävlingar m.m m.m. En fantastiskt rolig aktivitet 
som passar lika bra som konferensavslutning som underhålling till kaffet efter middagen!

DESTINATION X:
Under ca 1h bjuds deltagarna i tävlingen ”Destination X” på en fartfylld, rafflande och extremt 
spännande poängjakt där det gäller med hjälp av ledtrådar hitta rätt destinationer i världen 
under kortast tid för att få maximal poäng! Det kan röra sig om ett land, en stad, en byggnad, 
en känd person eller en turistattraktion. Ju tidigare man vågar gissa på svaret, ju fler poäng kan 
man få.

SPELET:
Detta är ett unikt koncept av företagsunderhållning, komponerat, producerat, sammanställt & 
utformat av Event City. Ett mycket rafflande spel med levande spelpjäser, onödigt stor tärning 
och 9kvm stor spelplan på golvet! Deltagarna delas in i lag och utser varsin levande spelpjäs 
och tillika täringskastare. Sedan gäller det att i sann bordspelsandra ta sig så fort som möjligt 
från start till mål. På vägen ställs man inför både teoretiska och praktiska utmaningar vilket 
innebär att samtliga deltagare i lagen behövs för att slå samman kunskapsgömmorna för att 
vinna!

DJ/MUSIK:
Vill ni hyra en DJ, ha livemusik eller liknande så gör vi det utifrån de önskemål eller tema ni har 
på konferensen.

RC CHOCOLAT
CHOKLADPROVNING:
Hålls av Ronny Latva. Ronny har arbetat med choklad i 15 år. Han har besökt kakaoplantage på 
Madagaskar och i Dominikanska Republiken. Han har även besökt Felchlins fabrik i Schweiz där 
kakaoböna blir till choklad. Själva provningen tar ca 45 minuter. Ni får höra var och hur kakao 
växer, vilka arter som finns och vad som skiljer dem åt. Ni lär er även om arbetet som bonden gör 
i djungeln och hur kakao framställs och blir till choklad. Vi går även igenom vad som skiljer bra 
choklad från dålig choklad. Ni får prova olika choklader med olika växtplatser och böntyp samt lära 
er att känna nyanserna som finns i en kvalitetschoklad. Självklart får ni även prova praliner från vår 
egen tillverkning.



SWEDAVIA PÅ FLYGPLATSEN
TERMINALVISNING:
Vad händer från incheckningen tills planet lyfter? Visningen av Terminal 5 ger dig en inblick i 
incheckning, säkerhetskontroll, området efter säkerhetskontrollen. I transit får du se gaterna 
och veta vad som händer mellan ett  flygplans landning och start. Vi avslutar rundturen med 
att passera bagagehallen och tull. Vi rekommenderar sköna skor då vi rör oss över en stor yta i 
terminalen.

BUSSRUNDTUR:
Bussturen är den bekväma visningen där du ser flygplatsen på nära håll med säkerhetskontroll, 
bansystem, hangarer, terminaler, ramper och aktiviteter runt flygplanen. Du lär dig också mer 
om Arlandas historia.

TORNVISNING:
Arlandas 83 meter höga flygtrafikledningstorn, som färdigställdes 2001, har lyfts fram som 
utmärkt svensk arkitektur. Det sägs att tornet symboliserar de fornnordiska korparna Hugin och 
Munin, som enligt sägnen vakade över världen. Följ med på en visning och upplev utsikten från 
”balkongen” − en klar dag kan du se ända till Uppsala domkyrka och Globen. Observera att vi 
inte besöker flygledarnas arbetsplats på denna visning.

SKRÄDDARSYDD VISNING ELLER SHOPPING
Är du kanske intresserad av något särskilt på flygplatsen och vill anpassa en guidad visning eft-
er din grupps önskemål? Vi undersöker gärna möjligheten att boka in en föreläsare med special-
istkompetens på just det område som ni är intresserade av.

MORDMYSTERIUM SVERIGE AB
MORDMYSTERIUM:
I våra mordmysterium har alla en egen karaktär och deltar själva. Varje deltagare spelar sin egen 
roll, har sina egna uppdrag och hemliga ledtrådar. Under middagen uppstår ständigt nya dråpli-
ga inslag som kärleksaffärer, spontana tal, köp & handel och kanske till och med ett MORD. Det 
gäller att ta reda på så mycket information som möjligt under middagen för att kunna lista ut 
vem mördaren är. Kanske är det DU som är kvällens mördare. Hela aktiviteten leds av en eller 
flera professionella instruktörer som också har en roll i vårt mordmysterium.Syftet med vår ak-
tivitet är möjligheten att kliva ur vardagen och att få nya upplevelser tillsammans för att skapa 
teamkänsla, stimulera, motivera, eller helt enkelt för att roa. En lyckad aktivitet svetsar samman 
gruppen och kan bli det där dråpliga eller underbara som tål att plockas fram åratals framöver. 
Den som löst ett mordmysterium med sina arbetskamrater får inte bara med sig ny kunskap om 
gruppen, utan också om sig själv. Om inte annat, lär man sig i alla fall hur högt man kan skratta 
ihop.

NJUT EFTER DAGENS KONFERENS:
Underhållande provningar som stimulerar till samtal och utmanar ditt sätt att uppleva doft, smak 
och andra förnimmelser. Njuut gör underhållande, avspända och informativa provningar. Ämnet pre-
senteras på en jordnära nivå så att det blir förstående och roligt för alla.

PROVNINGAR DE ERBJUDER:
Chokladprovning
Choklad & vin 
Choklad & öl 
Choklad & whiskey
Choklad & mörk rom 

Laktritsprovning 
Lakrits & vin 
Ostprovning
Ost & vin 
Ost & öl


