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SAMARBETE / TÄVLING Prislista 2022 
 
MISSION COMPLETED 
Lagvis tilldelas ni ryggsäck och surfplatta och ska med hjälp av den navigera er till ett 40-tal punkter som vi placerat ut i området. 
Här ställs ni inför varierande uppdrag, allt från logiskt tänk, kluriga frågor och kreativa uppdrag. Vissa uppdrag kräver även att ni 
fotograferar eller filmar - allt för att samla så många poäng som möjligt. Akta er för tullzoner, går ni in i dessa drabbas laget av 
minuspoäng. 
4-50 pers - 375 kr pp, 51- 325 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 1.5 h, Max antal: 500 pers. 
 
SLAGET OM SKATTEN 
Vi börjar med en auktion där lagen får buda på olika saker som senare kommer ha mer eller mindre betydelse i tävlingen. Därefter 
startar en mångkamp med olika samarbetsövningar där lagen som budat på ”rätt” saker får fördel i vissa grenar. Med vunna 
ledtrådar ska lagen sedan göra upp i kampen om skatten. Det är inte avgjort förrän locket på skattkistan öppnas och vi kan kora 
det vinnande laget. 
8-50 pers - 375 kr pp, 51- 325 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 2 h, (vid grupper om 20 personer eller mindre 
rekommenderas att korta ner till 1,5h). Max antal: 500 pers. 
 
MÄSTARNAS KAMP 
Här krävs kämpar glöd och fokus. Vi startar med en grundomgång, där deltagarna lagvis ställs inför olika utmaningar så som Fysisk 
uthållighet, Tidsuppfattning och Styrka. Här krävs samarbete för att nå finalplatsen. Vinnande lag direktkvalificeras till final, medan 
resterande deltagare nu får chansen att knipa en sista finalplats i en utslagning. När finalisterna är klara, ska de ställas mot 
varandra i ett slutgiltigt moment för att utse företagets mästare. Ombyte rekommenderas för denna aktivitet. 
8-50 pers - 490 kr pp, 51- 390 kr pp, Minimum: 10 000 kr, Tidsåtgång: 2 h, Max antal: 500 pers. 
 
HAVSFEJDEN 
En lekfull mångkamp där ni lagvis möts i olika grenar med marina inslag. Det krävs samarbete och precision för att håva hem så 
många poäng till laget som möjligt. Vem är snabbast på knopar, placera ut sjömärken eller samarbete för att fånga upp 
flaskposten? 
6-50 pers - 350 kr pp, 51- 300 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 1.5 h, Max antal: 500 pers. 
 
AVENTISPELEN 
Lagvis marscherar ni in till invigningen med fanor och flaggor. Efter att vi svurit eden kan spelen börja. Ni skall nu göra upp i olika 
grenar, där ni får utmana varandra i allt från fysiska grenar till att testa era sport-kunskaper i ett frågemoment. När tävlingarna är 
avslutade utser vi vinnande nation som stolt får ta emot medaljer och den stora äran.  
8-50 pers - 490 kr pp, 51- 450 kr pp, Minimum: 10 000 kr, Tidsåtgång: 2 h, Max antal: 500 pers. 
 
LÅDBILSBYGGE MED RACE 
Lagvis tilldelas ni en mängd olika typer av material, så som masonit- och plyfaskivor, två hjulpar och övrig utrustning samt verktyg. 
Ni ska nu bygga en lådbil. Det finns möjlighet att dekorera fordonen med sprayfärger och vi röstar fram den snyggaste bilen innan 
det är dags för tävling i den utmarkerade banan. Efter presentation av bilarna tar den utsedde föraren och ”motorerna" över i den 
prestigefulla kampen. Denna genomförs april- oktober. 
8-50 pers - 690 kr pp, 51- 650 kr pp, Minimum: 12 000 kr, Tidsåtgång: 2.5 h, Max antal: 500 pers 
 
RUSH HOUR 
Här krävs tävlingsanda och ett skärpt sinne! På kartan finns 50 utmarkerade punkter, det gäller att vara först fram och dessutom 
svara rätt på frågan för att ta hem poängen. När ett lag tagit en punkt försvinner den från allas kartor, så det gäller att rappa på. 
Ombyte rekommenderas för denna aktivitet. 
4-50 pers - 375 kr pp, 51- 325 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 1 h, Max antal: 500 pers. 
Samtliga utomhusaktiviteter kan genomföras på engelska. 



 
Priserna är presenterade exkl. moms. Bokning och ändring av aktiviteter sker till activities@aventi.se 
 
 

www.aventi.se  

 
 

 
 
 
FRÅGESPORT                                          Prislista 2021 
     
ALLA TIDERS 
I denna nostalgitripp kikar vi in i fyra årtionden från 70-talet fram till 2010. Lagvis får ni svara på frågor kring musik, film, sport och 
mycket annat. Ögonblick vi minns, TV-serier, maträtter, m.m. bjuds ni på i denna underhållande quiz som ger många härliga 
minnen. Denna erbjuder vi endast på svenska. 
6-50 pers - 350 kr pp, 51- 300 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 2 h, Önskad riggtid: 1h, Max antal: 500 pers.  
 
PÅ RÄTT SPÅR 
Upplägget är ungefär detsamma som i det populära tv-programmet, vi startar resan och utmaningen är att komma på vart vi är på 
väg. Lagvis sätts kunskaper på prov och lagandan är viktigt då man tillsammans skall svara på frågor om vårt resmål.  
Finns även ett upplägg på engelska –On the track. 
6-50 pers - 350 kr pp, 51- 300 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 2 h, Önskad riggtid: 1 h, Max antal: 500 pers.  
 
MUSIC QUIZ 
Programledaren kommer här att ta er igenom ett antal kategorier med allt från schlager till rock i en blandad kompott. Ni ska gissa 
intron, musikaler och filmmusik. Lagvis sätts era kunskaper på prov i en varierad frågetävling med musik som huvudämne.  
Finns även en Music Quiz på engelska. 
6-50 pers - 350 kr pp, 51- 300 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 1,5 h. Önskad riggtid: 1h, Max antal: 500 pers.  
 
SÅ KAN DET LÅTA 
I denna roliga musiktävling kommer lagen mötas i mängd olika kategorier, allt från intron, textremsor, första & sista minuten. Det 
gäller att ha koll på olika musikgenrer, omskrivna texter och refränger. En fartfylld och rolig aktivitet från början till slut! 
Denna erbjuder vi endast på svenska. 
6-50 pers - 350 kr pp, 51- 300 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 2 h, Önskad riggtid: 1h, Max antal: 60 pers.   
 
  
MINGEL 
MINGELAKTIVITET 
Ni tilldelas lagvis protokoll i samband med att fördrinken serveras. I mingelytan har vi byggt upp ett antal stationer med frågor. 
Dessa är kopplade till mat/dryck, förutom dem testar vi er känsel med blindskrift på en station och doft sinnet utmanas när ni ska 
svara på kryddorna. Lagen bestämmer själva om de besöker alla stationer, eller hellre minglar och umgås. Vi samlar in protokollen, 
rättar och går sedan in i middagslokalen och presenterar vinnande lag när ni satt er till bords. Dryckeskostnad tillkommer. 
10-50 pers - 250 kr pp, 51- 225 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 1 h, Önskad riggtid: 1h, Max personer: 200 pers. 
 
 
SAMARBETE/ TÄVLING 
ESCAPE GAME -FRIGIVNINGEN 
Vårt egenutvecklade Escape Game spelas i lag om ca 6 deltagare. Via en rad mer eller mindre sluga ledtrådar ges gruppen 
möjlighet att lösa delmoment, här gäller det att ha alla sinnen öppna! Äventyret utspelar sig på en bister, superhemlig plats 
någonstans under jord i norra Sverige som står inför ett direkt hot utifrån. Det är nu bråttom för deltagarna att gemensamt klara 
av en rad övningar för att rädda alla i gruppen och komma ut i friheten!  
Denna aktivitet kan vi genomföras på engelska. 
4-50 pers - 375 kr pp, 51- 325 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 1,5 h, Önskad riggtid: 1,5h, Max antal: 200 pers 
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SAMARBETE/ TÄVLING – INOMHUS FORTS.                                              Prislista 2021  
 
KAMPEN OM KLOCKAN 
Här går det ut på att lösa utmaningen på 60 sekunder! Vi bygger upp ett antal stationer där ni lagvis möts i dueller. Laget väljer ut 
1-2 lagkamrater 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. Vem håller sina nerver i styr? Kan även genomföras på engelska.  
4-50 pers - 325 kr pp, 51- 300 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 1 h, Önskad riggtid: 1h, Max antal: 300 pers. 
 
BRAIN GAME 
Teamwork är A & O i denna energiska, roliga och intensiva aktivitet. Lagen skall lösa ett antal uppdrag och får mer poäng ju fler de 
lyckas lösa inom den begränsade tiden. Allt från problemlösningar, ordgåtor och danssteg. Det gäller att dela med sig av gruppens 
kunskaper inom laget, vilket ni får erfara när det är dags för slutprov. Glöm aldrig att den gemensamma kunskapen alltid är störst. 
Kan även genomföras på engelska. 
6-50 pers - 350 kr pp, 51- 300 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 1,5 h, Önskad riggtid: 1h, Max antal: 150 pers  
    
KONFERENSGÅTAN 
Ni tävlar här lagvis mot varandra i olika delmoment. För varje vunnen gren vinner laget en bokstav, slutmomentet går ut på att 
lista ut vilket ord vi söker. Det är blandade utmaningar som väntar er, tankenötter ska lösas, samarbetsövningar och även lekfulla 
tävlingar så som charader. Kan även genomföras på engelska. 
6-50 pers - 350 kr pp, 51- 300 kr pp, Minimum: 6 900 kr, Tidsåtgång: 1.5 h, Önskad riggtid: 1h, Max antal: 500 pers. 
 
 
GRUPPUTVECKLING 
 
SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION - UTOMHUS 
Tre ord som vi lägger vikt på i denna grupputvecklingsaktivitet är Målsättning, Tillit och Kommunikation. Instruktören formulerar 
problemet som skall lösas och ger förutsättningarna. Gruppen planerar och talar om när de är redo att starta, efter genomförd 
övning reflekterar gruppen tillsammans. Vi lägger stor vikt i samtalet och drar kopplingar/ metaforer till det vardagliga arbetet. 
Det finns även en fortsättnings-del i flera steg. Genomförs med fördel utomhus. Kan även genomföras på engelska. 
4-100 pers - 690 kr pp, Minimum: 12 000 kr, Tidsåtgång: 3 h, Max antal: 100 pers. 
 
 
DOMINOEFFEKT - INOMHUS 
Utmaningen består av att ni ska bygga varsin del i en bana, som hela gruppen sedan skall sätta samman. Målet är att förflytta en 
rörelse, ex. rulla en kula från start till mål, liknande en ”dominoeffekt”. Lagen får först skissa hur de ska lösa sin del på bästa och 
mest kreativa sätt, för att bidra till gruppens gemensamma mål. Kan även genomföras på engelska. 
6-50 pers - 490 kr pp, 51-200 pers - 450 kr pp, Minimum: 10 000 kr, Tidsåtgång: 2 h, Önskad riggtid: 1,5h Max personer: 200 pers. 
 
 
 
 


