Klurkampen
OmbergsEvent AB planerar
och genomför aktiviteter och
events i Ombergsbygden!
Omberg erbjuder en mängd
aktiviteter och naturliv för
besökare till bygden.
Grupper kan välja att
komponera sin egen
eftermiddag och erbjuda
deltagarna ett brett utbud av
olika aktiviteter. Någon kanske
vill gå en naturguidning i
bokskogen, någon annan vill
cykla MTB på Ombergs

Klurkamp Omberg är en rolig samarbetsaktivitet. Deltagarna delas in
i grupper som ska lösa olika uppgifter tillsammans. Aktiviteterna kräver mer tankeverksamhet än fysisk kapacitet. Stationerna placeras ut
vid natursköna platser på Omberg eller i Vadstenas vackra parker.
Alla aktiviteterna är ordnade så att gruppen först får en skriftlig instruktion om vad som ska göras. Beroende på uppgift får de 2-5 minuters förberedelsetid. Därefter genomförs momentet och det är alltid
en tävlan i tid eller poäng.
Aktiviteterna i Klurkamp Omberg byts ut med jämna mellanrum. Under våren 2010 kommer vi köra följande stationer/aktiviteter:
Bollvippa:
Gruppen ska förflytta en boll på ett vipplan genom skogen. Tids avdrag uppkommer vid tappande av boll. Vilken strategi väljer gruppen?
Gruppförflyttning ängen:
Gruppen ska förflytta sig mellan två punkter. Endast två fötter får
vara i marken samtidigt. Stafettpinnen ska med. Hur göra?

lummiga stigar och någon
tredje önskar paddla längs
Ombergs spektakulära klippor.
Kontakta oss, så hjälper vi

Lugna bollar:
Gruppen ska förflytta och sortera bollar i olika färger. Verkar vid ett
första anblick väldigt enkelt. Men då grön innebär blå och hastigheten
ökar brukar många grupper få huvudbry.
Lugna racet:

er hitta till de bästa
upplevelserna i
Ombergsbygden!

Gruppen delas i två halvor. Först ska den ena halvan gå/springa en
bana i skogen på tid. Inga klockor eller andra hjälpmedel tillåtna. Sedan ska den andra halvan köra samma bana på halva tiden. Den
grupp som kommer närmast halva tiden vinner.
Gruppförflyttning floden:

O MBERGSE VENT A B

Gruppen ska förflytta sig på en tänkt flod med hjälp
av olika stockar. Gruppen får själv välja vilka stockar
de ska använda. De olika stockarna ger olika tids
tillägg per stock och den som sätter foten i vattnet
straffas med tids tillägg. Den grupp som på kortas
sammanlagda tid tar sig från A till B vinner.
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Pris: 250kr/ person exkl. moms.

