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Aktivera ert gäng med Didgeridoo Event & Aktivitet!
Med ett av Sveriges största aktivitets-
utbud anlitas vi ofta till konferenser, 
kickoffer och sommarfester över hela 
landet. Vi tar vår nisch på fullaste allvar 
och vi älskar att aktivera, testa oss 
gärna!

Senaste åren har vi lagt mycket krut på 
att skapa bra och givande koncept för 
företag. Vi är nu väl rustade för att ta 
oss an alla typer av grupper. Lagbygge 
med kreativitet, samarbete och glädje.



Företagsfemkampen
Sumofotboll, samarbetsstation, gladiator, 
pilbågsskytte & segwayfinal. Smidighet, IQ, 
styrka, balans och positiv inställning...
Laget med bäst blandning vinner.

Storfemma eller Stortiokamp
Vi kör över hela Sverige med våra koncept för 
stora grupper (40 -300 pers). Alla lagen tävlar 
samtidigt och möter ett nytt lag vid varje ny 
gren. Färdigt på ca 2 timmar, inga väntetider, 
roligt och grymt bra!

Lådbilsbygge och race
Varje lag ges exakt samma förutsättningar, 
byggmaterial och verktyg för att på sitt eget 
kreativa och fantasifulla sätt bygga en unik 
lådbil. Entusiasmen är stor och ofta förvånar 
arbetskamratens finurliga uppfinningsrikedom.

Exklusiv 3-kamp
Medans sumo- eller zorbfotbollsturneringen är 
igång är segwaybanan öppen för övning inför 
lagstafetten. Hinderbanefinalen är supertag-
gad och utlovar oftast flera ledarskiften.



Green Hat Challenge
I ”GHC” tar ni er runt i närområdet och löser 
olika energifyllda och varierande uppdrag. 
Finns som stadsversion, inomhusversion eller 
som landsbygdsversion på konferensanlägg-
ningen. Tips! Välj uppdragen som gynnar ert 
lags färdigheter mest.

Code Break
30 koder är gömda i er omgivning, hitta dem 
för att låsa upp kniviga uppdrag eller frågor. 
Code break är en fartfylld aktivitet där ni får 
jobba i lag och använda er samarbetsförmåga 
under stress & tidspress.

Dinner game
Få den härliga stämningen som brukar infinna 
sig mot slutet av middagen redan första 
kvarten. Engagera alla, skapa härliga sam-
talsämnen och tävla i lag med och mot dina 
kollegor.

Lekfull teambuilding med skratt
Vi lovar att ni skall få prova något nytt. 
Vi lovar att vi skall väcka tävlingsinstinkten. 
Vi lovar att vi skall få ert gäng att skratta. 
Det här kan vi!



Våra Vanligaste koncept
I denna folder hittar du några av våra 
vanligaste aktivitetskoncept. Något för alla 
typer av typer brukar vi säga. Tveka inte på 
att fråga om ni saknar något eller har någon 
bra idé, vi gillar utmaningar och vi har alltid 
något nytt på gång.

För mer information eller bokning

Telefon: 070 - 729 06 25
E-post: rapp@didgeevent.se
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Bullride / Westernkamp
I westerntemat finns det inget som passar så 
bra som den mekaniska tjuren eller ”bull-
ride”. I Westernkampen finner ni ytterligare 
westerninspirerade aktiviteter såsom duell 
på skyttesimulator samt lassokastning.

Hitta flytet ”vattenbuffé”
Lättsam prova-på med olika sorters flytdon 
såsom Stand Up Paddleboard (SUP), Surfski, 
Sit-on-top-kajak och Kanot. Om ni vill så 
arrangerar vi gladeligen en tävling för er.

VR - Virtual Reality
Välkommen in i en helt ny värld. En magisk värld, en 
rolig värld, en läskig värld eller kanske en kreativ värld, 
du väljer själv!


