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Ett samtal – vi fixar resten!
Kalaskoket-Mötesplats Fasetten 
har alltid något gott för dig. 
Luncher, konferenser och 
catering är vår specialité. Varför 
inte boka din nästa affärslunch 
hos oss? 

Vi tar hand om dig och dina 
gäster på ett professionellt sätt!

Vårt mål är att ge hög 
kvalitet och service och 
alltid ha en god relation 
till våra gäster

Har du några frågor?
Kontakta Annette Fassl

0733-24 72 72
annette@motesplatsfasetten.se

Skicka e-post! Ring! Besök oss! Det finns många sätt 
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du 
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Teamcykeln

Teambildningar & Aktiviteter

Kvitt eller dubbelt

Bumper ball

Satsa och vinn

Alla tiders

Sju personer sitter på en rund cykel på bekväma sadlar. Alla trampar efter sin egen 
förmåga samtidigt som man har mycket trevligt! Cykeln skapar en härlig gemenskap 
och bryter effektivt hämningar mellan främmande människor.

Deltagarna delas in i grupper om 5-10 personer och varje grupp utser en Cashier 
som blir ansvarig för plånboken och affärsmötena. Det gäller att vara på tå från start 
i Kvitt eller dubbelt för den första utmaningen grupperna ställs inför, avgör hur 
mycket pengar de får med sig ut på sin jakt efter ännu mer pengar.

En hysteriskt rolig aktivitet där varje deltagare kliver in i varsin sin bumper-ball. Med 
hjälp av en sele i bollen spänner man fast sig. Väl inne i bollen är man skyddad av 
luftkuddar. Efter detta är det bara fantasin som sätter gränser.

Aktiviteten tar garanterat fram tävlingsinstinkten i alla och samarbetsförmågan och 
våghalsigheten ställs emot varandra i en spännande kombination. Det gäller att veta 
lite mer om dom andra lagen. Lagen blir tilldelade en bestämd summa marker.

Vi startar med att kliva in i 70-talet och tar oss med lite avhopp längs vägen fram till 
idag. Lagvis får ni följa med på en nostalgitripp genom historien och svara på frågor 
kring musik, film, sport och mycket annat. Vilka ögonblick minns vi, vilka 
TV-pro- gram har vi följt under åren? Detta och mycket annat bjuds ni på i denna 
underhål- lande frågesport.
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Kampen om klockan

På rätt spår

Röda avgångar i Europa

Så kan det låta

Music Quiz

Slaget om skatten

Kampen om klockan är en rolig och utmanande tävling där alla kan vara med och 
delta. Tävlingsdeltagarna delas upp i lag och lagen möts sedan i flera olika 
utmaningar.  Varje lag väljer ut en lagkamrat per omgång som skall möta de övriga 
lagens utmanare.

Upplägget är ungefär detsamma som i det populära tv-programmet På spåret, 
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.

Under denna trevliga aktivitet kombinerar vi vår På rätt spår med dryckesprovning. 
Lagvis skall ni komma på vart vi är på väg, svara på frågor om staden samt prova ett 
vin från regionen tillsammans med en dryckesprovare. Finns även som öl, whiskey 
och mousserande resor samt en på engelska till världens vinländer.

I denna roliga och underhållande musikaliska aktivitet tävlar ni lagvis mot varandra 
i allt vad som har med musik att göra. Ämnena handlar om musik, film och TV-pro-
gram med flera olika underkategorier. 

Programledaren tar er här genom nio olika kategorier med allt från Schlager till 
Sport 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.

Vi startar 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 vari-
erande grenar där lagen som budat på ”rätt” saker får fördel i vissa grenar. Med GPS 
och vunna ledtrådar ska lagen sedan göra upp i kampen om skatten.
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Geocaching - Äventyr med GPS

Marin mångkamp / Femkamp

Konferensgåtan

Sommarspelen

Lagen skall med hjälp av GPS orientera sig fram till olika platser som består av 
bemannade och obemannade stationer. Ni ska här lösa en uppgift på snabbast 
möjliga tid för att sedan ta sig till nästa koordinat.

En rolig och lekfull femkamp, där ni får tävla mot varandra i olika grenar.
I den marina mångkampen tävlar ni mot varandra i grenar med marint inslag.

Tävlingen går ut på att ni lagvis tävlar mot varandra i olika delmoment. För varje 
vunnet delmoment ökar lagets chanser att kunna lösa slutuppgiften och vinna hela 
tävlingen. Det är blandade utmaningar som väntar er, tankenötter ska lösas och 
uppgifter ska utföras. 

Ni skall nu göra upp i olika idrottsgrenar. Under tävlingen kommer ni att få utma-
na varandra i bland annat kulstötning och pilbåge samt plocka fram era sport-
kunskaper i ett frågemoment. När tävlingarna är avslutade utser vi vinnande nation 
som stolt får kliva upp på prispallen och ta emot medaljer och den stora äran.
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Team Tavla

Den goda medarbetaren

Kommunikation-Förankring-Samarbete

Varje grupp får ett stort papper som delas in i olika bitar, bitarna numreras efter 
antalet gruppmedlemmar. Alla fält ska vara fyllda innan målningen är färdig.
När målningen är färdig ska deltagarna ovetandes om det innan, välja ut en mindre 
del av konstverket tillsammans som står för arbetsplatsen ledord (Den goda 
medarbetaren), med hjälp av en ram, resultatet av valet blir sedan deras alster till 
vernissagen och en bild av hur team arbetet skall var på arbetsplatsen. 
Bedömningen av gruppens tavlor görs individuellt 1,2 eller 3poäng. (Eget konstverk 
får inte poängsättas)

Aktiviteten bygger på att teamarbete. Gruppen delas in i grupper 6-12 pers/grupp. 
Grupperna kommer att få en gemensam uppgift. Utifrån dom ledord som gäller på 
företaget, arbetsplatsen skall gruppen skapa kreativa bilder som förstärker dessa le-
dord. Med hjälp av varandra i gruppen och sina mobiltelefoner skall orden omsättas 
till visuella målbilder. Därefter får varje grupp redovisa och presentera sina bilder på 
storbildskärm till ledorden . Efter avslutade presentationer kommer även grupperna 
att få rösta fram den bästa presentationen, som också skall ligga till grund för det 
fortsatta team arbetet . 

Vi blandar med aktiviteter som är lekfulla och gruppstärkande med inriktning på: 
Kommunikation-Förankring-Samarbete
Dessa aktiviteter kan genomföras inomhus eller utomhus.

Samarbete & kommunikation
Tre ord som vi lägger vikt på under övningarna är Målsättning, Tillit och 
Kommunikation. Metodiken är enkel, instruktören formulerar problemet som skall 
lösas och ger förutsättningarna. Gruppen planerar och talar om när de är redo att 
starta. Efter genomförande reflekterar gruppen tillsammans. 

Teambildningar


