
P A U S E  &  P L A Y

Bygg teamkänsla, gnugga geniknölarna eller öka tävlingsinstinkten med 
en kul och spännande aktivitet ledd av våra vänner på Öppet Hav. 

POSITION OKÄND
Att ge och ta information kan verka lätt som en plätt, men ställer höga krav på både sändare och mottagare. I 
Position Okänd ställs gruppen inför utmaningar som kräver en genomtänkt kommunikativ strategi, och där vissa 

verktyg för effektiv kommunikation tydliggörs.

Position Okänd är en lagtävling som går ut på att hitta så många kontroller som möjligt på begränsad tid. 
Det som först verkar busenkelt, visar sig vara väldigt svårt om laget inte finner en god kommunikationsstrategi. 

Sällan vinner laget med bäst fysisk förmåga!

THE CHALLENGE 
Att utmanas och få lyckas tillsammans är en härlig känsla som stärker gemenskapen och vi-känslan. När det 

dessutom finns möjlighet för alla att bidra utifrån sina förmågor blir glädjen än större.

Av den anledningen är det inte så konstigt att The Challenge är en utav våra mest populära och uppskattade ak-
tiviteter. Dessutom kan aktiviteten genomföras året runt. Det här är en lagtävling i högt tempo där laget ställs inför 

ett antal utmaningar. Varje uppdrag är värt olika mycket poäng och är av olika karaktär vilket innebär att laget 
måste prioritera och dra fördel av lagets olika förmågor för att samla så många poäng som möjligt.

ESCAPE GAME
En hacker har lyckats bryta sig in i dina servrar och lagt beslag på företagets datafiler. Han hotar att radera 

filerna inom 60 minuter. Hackern bryr sig inte om pengar, utan han vill att ni ska lösa hans utmaning i utbyte mot 
filerna.

Escape Game är ett utmärkt sätt att testa och utmana kunskaper tillsammans med lagarbete i en jakt mot klockan. 
Spelarna måste tänka logiskt, använda sin intelligens, sin fingerfärdighet och förmåga att analysera mönster för 

att lyckas lösa utmaningen.

NEED FOR SPEED
Upplev Stockholms vackra skärgård på ett fartfyllt sätt. Ribbåt, segling, helikopter, sjöflyg eller stridsbåt, vad 

passar er bäst?


