
ALVORLIG MORO 
Samarbeid og teambuilding 

i samarbeidsbaner
Fungerer det?
Over 30.000 mennesker har vært igjennom aktiviteter med Teamkraft og ”Alvorlig moro» er en av våre 
bestselgere.  Dette er en samarbeidsbane og den har vært benyttet gjennom mange år og tilbakemeldingene 
er meget gode. 

Hva er det? 
Et utvalg av aktiviteter er satt sammen og omtales som en samarbeidsbane.  «Alvorlig moro» motiverer og 
utfordrer.  Hvordan kommuniserer vi?  Hvordan samarbeider vi?  og hvordan jobber vi i teamet? Vi i 
TeamKraft instruerer og rettleder underveis. Alle i ditt firma eller organisasjon kan delta og mestringsfølelsen 
vil komme frem.

Hvordan? 
Gruppen deles inn i team og vi gjennomfører aktiviteten som en konkurranse for de som ønsker. Beste team 
kåres.  Varighet fra 1,5 time og oppover.

Hvor?
Vi har godt egnede plasser på utsiden av hotellet og flotte arenaer i nærområdet hvor aktivitetene kan gjen-
nomføres.  Vi kan nevne Høytorp Fort, Folkenborg Museum, Momarken travbane m.fl.. TeamKraft legger til 
rette etter kundens ønske.

Pris?
Det kommer an på hvor mange dere er og hvor lenge dere vil holde på.  Ring eller mail oss i dag så får du 
raskt og uforpliktende pris på arrangementet.

Ta kontakt på mail: ingar@teamkraft.no  Mobil: 93 45 34 84 eller 40 00 52 88 

ALVORLIG MORO 
Samarbeid og teambuilding 

i samarbeidsbaner
Fungerer det?
Over 30.000 mennesker har vært igjennom aktiviteter med Teamkraft og ”Alvorlig moro» er en av våre 
bestselgere.  Dette er en samarbeidsbane og den har vært benyttet gjennom mange år og tilbakemeldingene 
er meget gode. 

Hva er det? 
Et utvalg av aktiviteter er satt sammen og omtales som en samarbeidsbane.  «Alvorlig moro» motiverer og 
utfordrer.  Hvordan kommuniserer vi?  Hvordan samarbeider vi?  og hvordan jobber vi i teamet? Vi i 
TeamKraft instruerer og rettleder underveis. Alle i ditt firma eller organisasjon kan delta og mestringsfølelsen 
vil komme frem.

Hvordan? 
Gruppen deles inn i team og vi gjennomfører aktiviteten som en konkurranse for de som ønsker. Beste team 
kåres.  Varighet fra 1,5 time og oppover.

Hvor?
Vi har godt egnede plasser på utsiden av hotellet og flotte arenaer i nærområdet hvor aktivitetene kan gjen-
nomføres.  Vi kan nevne Høytorp Fort, Folkenborg Museum, Momarken travbane m.fl.. TeamKraft legger til 
rette etter kundens ønske.

Pris?
Det kommer an på hvor mange dere er og hvor lenge dere vil holde på.  Ring eller mail oss i dag så får du 
raskt og uforpliktende pris på arrangementet.

Ta kontakt på mail: ingar@teamkraft.no  Mobil: 93 45 34 84 eller 40 00 52 88 

Fangene på Fortet
Utfordrende med 

spenning og mestring

Fungerer det?
Gjennom 20 år har vi i TeamKraft gjennomført konseptet «FANGENE PÅ FORTET». Vi har mange og gode 
tilbakemeldinger fra tusenvis av kunder som har besøkt oss.

Hva er det? 
Et utfordrende og spennende konsept som gir mestring. Oppgavene stimulerer og krever evne til kreativitet 
og samhandling. Alle kan delta.

Hvordan? 
TeamKraft presenterer konseptet for våre gjester. Aktivitetene holdes hemmelig inntil oppstart. Vi prepare-
rer teamene og lagets kollektive evne til mestring som er helt avgjørende for resultatet. Varighet 2-4 timer. 
Sikkerhet er ivaretatt.

Hvor?
Vi benytter Høytorp fort i Mysen som er Norges største innlandsfort med 41 bygninger og et areale på ca 450 
mål eiendom. Hjertet av fortet er «REDUITTEN» som er arenaen for konseptet FANGENE PÅ FORTET. 
Denne består av ca 1100 m. med tuneller, trapper, rom og ganger i tre plan.
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