
Gör nåt kul! 
 

UTOMHUS 

 

Parkuppdraget 
Lagvis löser ni en mängd olika uppgifter och 

svarar på frågor runt om i herrgårdens park. 

Tiden är begränsad så det gäller att vara 

effektiv inom laget för att ta hem segern. En 

fartfylld lagaktivitet för den riktigt stora gruppen, 

ju större desto roligare! Kräver dagsljus. 

30-150 pers      1,5 tim      220 kr/pers 

 

Problemlösarn 
En av våra mest populära aktiviteter. En 

lagtävling med gåtor, kluringar och 

allmänbildning som kombineras med lättare 

fysiska inslag där deltagarnas 

samarbetsförmåga ställs på prov. Tålamod, 

lyhördhet och kunskap, allt behövs för ett lyckat 

resultat. Genomförs utomhus, maj-okt. 

25-120 pers   2 tim   280 kr/pers 

 

Vad säger du!? 
På ett roligt sätt får ni upp ögonen för hur olika vi 

människor kan uppfatta och tolka budskap. I 

denna aktivitet söker vi förståelse för detta 

genom att gruppen tillsammans med en 

handledare får ta sig an övningar där lyhördhet 

och kommunikation är viktiga förutsättningar för 

att lyckas. En lagom vässad aktivitet att bygga 

vidare från. Genomförs med fördel utomhus. 

10-40 pers   2 tim   280 kr/pers 

 

Annorlunda frågeslingan 
Ge er ut i friska luften på en engagerande 

promenad. Klassiska 1X2-frågor blandas med 

gissa, känn och uppskatta. Oväntade kunskaper 

kan komma till användning. Kräver dagsljus. 

10-150 pers   1-1,5 tim   150 kr/pers 

 

Tokroliga Kamper 
Kämpa sida vid sida i prestigefyllda grenar som 

rövpåse, spotta råtta, klädnypan och andra 

roliga inslag. Lättsamma grenar där alla kan 

delta. Kräver dagsljus. 

10-50 pers   1,5 tim   220 kr/pers 

 

GPS-navigering 
Under roliga former lär ni er den moderna 

navigeringstekniken. Hitta till punkter runt om i 

parken för att hämta prylar eller lösa uppgifter. 

Helt enkelt en form av skattjakt för vuxna! 

10-50 pers   ca. 1,5 timme   280 kr/pers 

INOMHUS 

 

Antikt eller bara gammalt? 
I ett engagerande och roligt tävlings-moment 

klurar och funderar ni kring ett antal gamla 

föremål. Ni ska bestämma ålder, sätta ett 

värde, gissa användnings-område m.m. Allt 

under ledning av erfaren antikhandlare. 

Vinnaren tilldelas ett fint pris från antikboden. 

10-40 pers   1,5 tim   250 kr/pers  (min. 3 750 kr) 

 

Kluriga Kampen 
Klassisk poängjakt inomhus. Ni tävlar lagvis och 

ska hitta till platser i huset där ni löser kluriga 

uppgifter. Allt sker under begränsad tidstillgång 

så taktik och tillvägagångsätt kan vara helt 

avgörande. 

10-40 pers   1,5 tim   190 kr/pers 

 

Utmaningen 
Med inspiration från kända TV-lekar och 

sällskapsspel tävlar ni i allmänbildning, musik 

och rita-gissa för att samla poäng. Poäng som 

ni sedan satsar på motståndarnas prestationer i 

diverse underhållande utmaningar. 

10-60 pers       1,5 tim       250 kr/pers 

 

Musikkryss 
En lättsam aktivitet där duktig musiker sjunger, 

spelar och ställer frågor till sångerna. Det hela 

är upplagt som ett korsord. Kan med fördel 

genomföras till fördrinken, kaffet eller bara som 

ett uppiggande inslag i programmet. 

10-50 pers   1 tim   1 000 kr +130 kr/pers 

 

Scenen är er! 
En annorlunda teamaktivitet med skratt, 

oväntade insatser och publikens jubel. 

Först samlar ni lagvis poäng i en traditionell 

flerkamp med enkla grenar. Poängmängden 

skapar turordningen att välja ämne för den 

föreställning som ni skall framföra för övriga lag, 

efter förberedelser utefter tips & råd och 

tilldelning av rekvisita. Demokratisk röstning 

avgör sedan vilket ”teatersällskap” som blir 

slutsegrare. Passar både som roligt inslag och 

gruppstärkande övning. 

20-70 pers    2 tim    280 kr/pers 

Vi har även brett utbud på andra kringarrangemang såsom 

föreläsare, underhållning och utflykter. 
 

Samtliga priser är angivna exkl. 25% moms och debiteras för 

minimum 10 personer om inget annat anges under respektive aktivitet. 

 

Söråkers Herrgård i samarbete med 


