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5-KAMP  
I BASE CAMP

BOKNINGSBART HELA
 ÅRET!

FRI PARKERING OCH FRI ENTRÉ TILL PARKEN



Detta är en mycket uppskattad aktivitet av både 
barn och vuxna. Man måste använda både kroppen 
och hjärnan. Vi kör mellan koner i en bana. Cykeln är 
konstruerad så att när man svänger styret åt höger 
går cykeln åt vänster i stället. Aktiviteten går bra att 
använda med företaget, på möhippan eller svensexan. 
Allt går på tid.

TVÄRTOM CYKEL

Här gäller det att samarbeta i laget för att balansera 
bollen genom banan och in i mål. Bollen får ej trilla ur 
spelet för då måste man börja om. Antal deltagare 3st 
till 8 st. Denna gren går på tid.

JÄTTELABYRINTEN

Detta stora pussel blir en kvadrat när man fått alla  
bitar att passa ihop. Här får man använda huvudet 
och tänka till lite extra. Denna aktivitet går på tid.

JÄTTEPUSSEL

Att kasta yxa är inte så svårt som man kan tro och 
man startar med minst ett övningskast. Här är gäller 
det att få yxan att träffa så nära mitten som möjligt för 
att få höga poäng.

Alla i laget deltar, känner man att man inte vågar eller 
har någon form av skada så kan er lagkamrat kasta 
yxan åt er. Högst poäng gäller!

KLASSISK YXKASTNING

Här ska deltagarna samarbeta. Sammanbundna i 
ett par skidor ska de ta sig runt en bana på snabbast 
möjliga tid. 

SKIDGÅNG FÖR 3 TILL 5 DELTAGARE

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COMBOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

I samarbete med Smålands Event kan vi erbjuda roliga och kluriga 
samarbetsövningar uppe i Base Camp Perfekt för grupper upp till 

25 personer och paketet tar ca 2 timmar att genomföra.

5-KAMP  
I BASE CAMP

BOKNINGSBART HELA
 ÅRET!

Vi kan erbjuda ytterligare samarbetsövningar 
och tävlingar som exempel: Pilbåge, Luftge-
vär, Luftpistol, Slangbella, Figurlösningar och 
Repövning.

FLER MOMENT
5 kamp pris per person 650 SEK per person.
8 kamp pris per person 800 SEK per person.
10 kamp pris per person 900 SEK per person.

Min 10 personer alternativt betala full grupp. Moms ingår med 25%.

Guide/guider ingår under hela aktiviteten samt lån av all utrustning.

PRISER
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UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ!

@swedenzipline
#swedenziplineFÖLJ OSS

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

LITTLE ROCK LAKE ZIPLINE
Bränderydsvägen Base Camp  |  Avfart riksväg 31  |  360 72 KLAVRESTRÖM  |  Tel 0470-54 29 00


