
 

 

Aktiviteter som vi erbjuder i samband med konferens:  

 
Idrottshallen 

Boka idrottshallen och utmana varandra. Ni kan testa allt från badminton till 
basket. Finns önskemål kan vi ordna med lite lekar/aktiviteter för gruppen. I 
anslutning till Idrottshallen finns även ett gym som står till ert förfogande.  
 

Bastu 

Boka bastun och koppla av med en härlig bastubricka och utvärdera dagen. 
 
Sällskapspel 

Varför inte ta ett parti sällskapsspel efter en god middag. Inget går väl upp emot ett gott skratt med 
dina vänner. 
 
Musikquiz 

Utmana dina kollegor i ett musikquiz. Vem är egentligen den mest musikaliska? 
 
Vinprovning 

Varför inte avrunda kvällen med en vinprovning? Ni får prova 6 olika viner, 3 vita och 3 
röda.  
  
Chokladprovning 

Boka en härlig chokladprovning efter maten. Lyssna till den spännande historien om hur Aztekerna började odla 
kakao, om alla myter och hur något så gott för en gångs skull kan vara nyttigt. Sedan får ni pröva 9-10 sorters 
choklad i världsklass! 

 
Biljardrum 

I Ekhagens källare står biljardbordet och väntar på att ni ska ta ett parti.  Dela upp er i lag eller varför inte köra en 
turnering och se vem som kammar hem den stora vinsten, äran!  
 
Kanot  

Hos oss finns det tillgång till att boka och låna kanoter och dess tillbehör. Paddling sker 
på egen hand. 
 
Cykel 

Varför inte en cykeltur i närområdet efter en givande dag. Vi har ca 20 cyklar som man gärna får boka och låna.  
 
Yoga 

Vi kan erbjuda en yoga lektion eller någon annan avslappnande aktivitet. Även Linedance och lite mer pulshöjande 
aktiviteter går att ordna.  

 



 

 

 
Kreativa uppdraget  

I ”Kreativa” tar ni er runt i närområdet och löser olika energifyllda och varierande uppdrag. Välj uppdragen som 
gynnar ert lags färdigheter mest! Finns även som inomhusalternativ på t ex konferensanläggning eller ert kontor.  
Pris: 500 kr/person exkl. moms 
Antal: Från 12 till väldigt många 
Tidsåtgång:  1,5-2,5 h  

 
 Kodjakten  

30 koder är gömda i er omgivning, hitta dem och använd koden för att låsa upp kniviga uppdrag eller frågor. 
Kodjakten är en fartfylld aktivitet där ni får jobba i lag och använda er samarbetsförmåga under stress & tidspress.  
Pris: 500 kr/person exkl. moms 
Antal: Från 20 till väldigt många 
Tidsåtgång:  45 min - 1,5 h  

 
 Dinner game  

Få den härliga stämningen som brukar infinna sig mot slutet av middagen redan första kvarten. Engagera alla, 
skapa härliga samtalsämnen och tävla i lag med och mot dina kollegor.  
Pris: 300 kr/person exkl. moms 
Antal: Från 20 till väldigt många 
Tidsåtgång:  30 min (2 heat á 12 min) 

 
 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.  
Pris: 695 kr/person exkl. moms 
Antal: Från 12 till väldigt många 
Tidsåtgång:  2 h – 4 h  

 
Prova på Vattenaktiviteter 

Lättsam prova-på Stand Up Paddleboard (SUP). Vi håller gärna även i tävlingar, om ni  
vill (viket även kan beslutas på plats).  
Pris: 500 kr/person exkl. moms 
Antal: 15 – 25 pers 
Tidsåtgång:  1,5 h – 3 h 

 

  

 

 



 

 

Femkamp  

Sumobrottning, samarbetsstation, gladiator eller bungyrun, pilbågsskytte & 
Segwayfinal. Smidighet, IQ, styrka, balans.. Laget med bäst blandning av 
färdigheter vinner.  
Pris: 500 kr/person exkl. moms 
Antal: 12 – 25 pers 
Tidsåtgång:  1,5 h – 2,5 

 
Storfemman  

Alla lagen tävlar samtidigt och möter ett nytt lag vid varje ny gren. Inga väntetider, roligt och grymt bra!  
Pris: 300 kr/person exkl. moms 
Antal: 40 - 200 pers 
Tidsåtgång:  2 h – 3h 

 
Exklusiv 3-kamp  

Medans sumo- eller zorbfotbollsturneringen är igång är segwaybanan öppen för övning inför lagstafetten. Finalen i 
Hinderbanan är supertaggad och utlovar oftast flera ledarskiften.  
Pris: 450 kr/person exkl. moms 
Antal: 15 – 35 pers 
Tidsåtgång:  1,5 h – 3 h 

 
 Mekanisk tjur / Bullride / Westernkamp 

I westerntemat finns det inget som passar så bra som den 
mekaniska tjuren eller ”bullride”. I konceptet finner ni ytterligare 
westerninspirerade aktiviteter såsom lassokastning med äkta 
lassorep samt prickskytte med salongsgevär. 
Pris: 400 kr/person exkl. moms 
Antal: 20– 200 pers 
Tidsåtgång:  1,5 h – 3 h 

 

 
Man kan givetvis på egen hand promenera i den underbara naturen runt omkring. Du kan besöka Huseby Bruk som 
ligger 3 km bort.  
Fråga oss gärna om tips om vad som skulle passa just din grupp.  

 
Bokning och prisuppgifter via Ekhagen Kurs & Konferens.  
info@ekhagenkonferens.se  

 

Paddling och cykling och andra aktiviteter sker helt på egen risk. Ekhagen Kurs & Konferens tar inget 
ansvar för material- eller personskador.  
Vid eventuell skada på cykel eller kanot utgår en avgift att utgå för eventuella  
reparationer. Är reparation inte aktuellt utgår en kostnad för inköp av ny vara. 
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