KURSUSCENTER
KNUDSHOVED

AKTIVITETSOVERSIGT

Gør jeres ophold på Kursuscenter Knudshoved til en ekstraordinær oplevelse, med unikke teambuilding
aktiviteter både inde og ude. Gennem vores professionelle samarbejdspartner, kan I vælge mellem
spændende aktiviteter af forskellig form og varighed. Alt sammen tilpasset jeres program.

NAVIGATOR

UNFAIR

Moderne teknologi og en stifinders logik samt opgaver der kræver
viden og samarbejde, er hvad vi har samlet i et spændende koncept,
som alle kan være med til.
Det handler om at finde og løse en række opgaver vha. af en
håndholdt GPS, hvilket kræver samarbejde, logik og paratviden.

Du kender det; uanset hvad, så er det dommerens skyld, eller også
snyder modstanderen så det driver... Men hvad hvis vi gjorde det til
en regel, at der skal konkurreres på helt igennem uretfærdige
vilkår? Det er netop det vi gerne vil udfordre jer på i spillet Unfair,
hvor der skal dystes på ganske ulige vilkår.

NAVIGATOR · INFORMATION
Antal

UNFAIR · INFORMATION
6 - 50 personer

Antal

Afholdelse

Udendørs

Afholdelse

Varighed

2-2½ time

Varighed

Pris ekskl. moms

395,- pr. person

Pris ekskl. moms

Minimumsafregning kr. 4.740,-

10 - 80 personer
Udendørs
2 timer
375,- pr. person
Minimumsafregning kr. 4.500,-

BOOKING VIA TELEFON 96 27 80 55 ELLER MAIL@FIELDMORE.DK
AKTIVITETERNE AFHOLDES AF

KURSUSCENTER
KNUDSHOVED

AKTIVITETSOVERSIGT
DRONE RACING · INFORMATION
Antal

8 - 80 personer

Afholdelse

Indendørs

Varighed

1-1½ time

Pris ekskl. moms

395,- pr. person
Minimumsafregning kr. 4.740,-

DRONE RACING
Dronerne har indtaget verden og mulighederne er enorme. Derfor er det også oplagt at udfordre hinanden med et sjovt
ræs, hvor der skal arbejdes intenst med præcision og hastighed.
Drone Racing er en helt ny disciplin, hvor det handler om at komme først i mål på en bane, hvor der skal flyves igennem en række opsatte
forhindringer. Dertil kommer udfordringen med at styre dronen ved hjælp af en fjernbetjening med flere funktioner.
Dysten gennemføres som hold og handler i høj grad også om at lægge en klar plan for gennemførslen og at alle deltagere bliver involveret i
løsningen, hvilket kræver et skarpt øje fra alle på holdet.

KAJAK RACE

BOW BATTLE

WARM UP

Udfordrende dyst på vandet, hvor
deltagerne på skift skal gennemføre en
markeret rute i en nem og stabil kajak.
Deltagerne inddeles i hold og det handler
om at gennemføre uden fejl og på den
kortest mulige tid.

Sjovt og taktisk spil som foregår på en
zoneinddelt bane, hvor deltagerne skal
skyde hinanden med bue og pil med
gummispids. Spillet er vundet når
modstanderen ikke længere har spillere
på banen.

Skab begejstring og godt humør med en
motiverende Warm Up. Vi udfordrer jer
med sjove, mentale og til dels fysiske
teambuilding opgaver, der alle kræver
samarbejde og engagement. Det handler
om at tænke ud af boksen.

Antal

Antal

Antal

20 - 300 personer
Inden-/udendørs

8 - 30 personer

10 - 200 personer

Afholdelse

Udendørs

Afholdelse

Udendørs

Afholdelse

Varighed

1-2 timer

Varighed

1-2 timer

Varighed

Pris ekskl. moms

395,- pr. person

Minimumsafregning kr. 3.950,-

Pris ekskl. moms

395,- pr. person

45-60 minutter

Pris ekskl. moms

Minimumsafregning kr. 3.950,-
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155,- pr. person

Minimumsafregning kr. 3.100,-

KURSUSCENTER
KNUDSHOVED

AKTIVITETSOVERSIGT

OBELISKEN

KASSEMESTER

HVEM VINDER

Den græske mytologi er grundlag for meget af
nutidens lærdom, men hvad hvis vi benytter
datidens målesystemer og sprog til at løse en
simpel opgave?
Obelisken handler om videregivelse af korrekt og
relevant information samt hvorledes deltagerne
håndterer ledelse og konflikter.

Arbejdsprocesser er som skabt til at blive forbedret
og det er præcist hvad Kassemester indebærer. Her
skal I sammensætte den mest optimale
’pakkeløsning’ med en palle og en masse kasser.
Der er hensyn som skal tages og logistiske
udfordringer som skal løses. Dertil kommer at vi
hele tiden stiller større krav til optimering.

At være en del af et hold, ansporer ofte til
konkurrence med andre hold. Men hvis holdene er
en del af samme fællesskab, er det måske ikke helt
hensigtsmæssigt.
Vi gennemfører derfor et taktisk spil, hvor det
handler om at vinde mest som hold, men samtidig
også at bidrage til den fælles målsætning.

KLODSET

HJERNEVRIDER

SAFE ZONE

God pauseøvelse hvor evner som at tænke logisk og
anvende simpel matematik er afgørende for succes.
Deltagerne skal i fællesskab, og med meget få
materialer, bygge en konstruktion som skal kunne
bære hele holdet.
Det handler således om at udtænke en intelligent
løsning og udnytte holdets kompetencer.

Ofte forekommer ganske enkle opgaver at blive
overfortolket og gjort meget mere komplicerede.
Men her udfordrer vi jer samtidig på evnen til at
tænke ’ud af boksen’. Altså at fravige den logiske
løsning og se på alternative muligheder.
Vi ansporer den kreative tankegang og sætter ingen
begrænsninger, med lærer jer at se på muligheder.

Når forandringens vinde blæser kan du gemme dig
bag en mur, eller du kan påføre dig et sejl og se
hvor vinden bærer dig hen.
Safe Zone er et aktivt spil, hvor I selv er brikkerne
og konstant bliver udsat for forandringer. Det drejer
sig om at handle på en række scenarier, hvor ingen
kan vide sig sikker på om de er ude eller inde.

PAUSEØVELSER

Antal

Prøv én eller flere af vores pauseøvelser med kort varighed.

Afholdelse

De kan alle indsættes som en del af jeres program og bliver gennemført af en erfaren
instruktør, som også kan binde det sammen med dagens øvrige punkter.

Varighed
Pris ekskl. moms

8 - 50 personer
Indendørs
45-60 minutter
295,- pr. person
Minimumsafregning kr. 2.950,-
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KURSUSCENTER
KNUDSHOVED

AKTIVITETSOVERSIGT
COCKTAIL CLASS · INFORMATION
Antal
Afholdelse
Varighed
Pris ekskl. moms

8 - 50 personer
Indendørs
1½-2 timer
495,- pr. person
Minimumsafregning kr. 5.940,-

COCKTAIL CLASS
Lær at lave velsmagende cocktails sammen og se hvem, der har de bedste gastronomiske færdigheder, når det kommer til,
selv at blande den mest velsmagende af slagsen.
Vi starter med lidt historie om hvordan cocktailprincipperne opstod og arbejder os herefter gennem et drinkskort, som er lavet til lejligheden.
Vi kommer til at shake, muddle, straine og garnere en række helt specielle cocktails, som alle hjælper med at afdække nogle af hemmelighederne
ved cocktailmagernes ædle kunst.
Hele arrangementet afvikles på bedste skoleklasse manér, hvor deltagerne inddeles i grupper, som får ansvaret for hver deres bar, hvor de kan
blande cocktails.

ØLFOREDRAG · INFORMATION
Antal

6 - 30 personer

Afholdelse

Indendørs

Varighed

1-1½ time

Pris ekskl. moms

395,- pr. person
Minimumsafregning kr. 4.740,-

ØLFOREDRAG
Ølbrygningens ædle kunst har alle dage været værdsat og dannet grobund for festivitas over hele kloden. Men hvordan
fremstilles øllet egentlig og hvorledes skaber man de mange spændende varianter?
Vores brygmester gennemgår øllets udvikling og hvordan man løbende udvikler nye varianter, baseret på både gammel og ny viden.
Men ét er naturligvis hvordan man brygger øllene, noget andet er hvordan det smager. Derfor er der undervejs masser af smagsprøver, så du selv
kan finde frem til din favoritbryg.
Ølforedraget er både sjovt, inspirerende og samtidig en god anledning til at være sociale, da det hele foregår ganske uformelt og i hyggelige
rammer – Husk derfor også at lade bilnøglerne ligge bagefter.
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