
Sätt er laganda och samarbete på prov!


Gruppen delas in i lag om ca 10 personer. 

Lagen tävlar mot varandra i olika grenar och efter sista 
grenen utses ett vinnande lag. 

Ni är ute i friska luften, alla kan delta och ni får garanterat 
en rolig upplevelse. 

Pris: Från 395nok per person.









Vinterlekar
Från 250sek per person

Mer info eller boka? 
Ring 0303-93085 
eller maila till 

info@softresor.se
Softresor

Bultgatan 2
442 40 KUNGÄLV
www.softresor.se




Alla vinterlekar
1: STAFETT MED AIRBORD.
Spring upp för backen, åk ner i uppblåst flotte och byt till nästa tävlande.

2: TREVÄGS DRAGKAMP PÅ STUBBE.

De tävlande placeras på var sin stubbe med ett rep emellan. Den som tappar repet eller ramlar ner från 

stubben förlorar.

3: SNÖBLINDLOPPET

Med igentejpade skidglasögon ska man ta sig till en säck och ta upp en flaska. Gå runt en markering och ner 
med flaskan i säcken igen innan man byter till nästa ”blinda” person. Laget vägleder men enbart genom 
djurläten.

4: RINGEN

Laget står hand i hand på en rad. Hela laget ska ta sig igenom ringen utan att släppa händerna. Första laget 
att få ringen tillbaka till utgångspunkten vinner.

5: T

Här gäller det att tänka annorlunda. Lös pusslet genom att sätta ihop träbitarna i ett T.

6: ISFLAKEN

Förflytta gruppen samlad från start till mål med hjälp av isflaken. Svårigheten är att det finns mindre isflak än 
deltagare.

7: SNOWBOARDSTAFETT.

Stafett med bindningslösa snowboards.

8:TANDEMSKIDOR.

Laget ska så snabbt som möjligt ta sig en bestämd sträcka med 5st deltagare åt gången.

9: KNUTEN

Gruppen håller i ändan i ett rep som är fastbundet i andra ändan. Gruppen skall sedan knyta en knop utan 
att släppa repet.

10: SNÖSKOSTAFETT

Stafett med snöskor runt en enkel bana. 




