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Firma Femkamp 

 

 

Tænd gnisten i teamet og mærk vigtigheden af, at arbejde 

mod samme mål.  

Hvad går det ud på? 

I firma femkampen dyster I imod hinanden i fem udvalgte aktiviteter der 

skal udfordre teamets samarbejdsevne, puste til konkurrenceånden og 

ikke mindst give smil på læben. Alle får en sjov og anderledes oplevelse, 

men kun et enkelt hold får håneretten med hjem i bagagen.  
Se beskrivelser af 5 typiske aktiviteter på næste side.  

   

Eksempel på program: 

Kl. 12.00  Introduktion til dagen og præsentation af teams.   

Kl. 12.15  Første aktivitet i femkampen skydes i gang.  

Kl. 13.45  Vinderen kåres og hyldes behørigt.  

Kl. 14.00 Tak for i dag 

 

Hvorfor skal I være med?  
Vores firma femkamp er udviklet med det formål at få tændt gnisten i 

jeres team og se ens kollegaer i en anden kontekst. Aktiviteterne 

udfordrer jer på logisk tænkning, kommunikation, hukommelse, 

kreativitet og koordination. Ikke mindst vil vores firma femkamp vise 

deltagerne, hvor meget det betyder at trække i den samme retning og 

arbejde mod samme mål.  

 

Hvad får I med jer?  

- En sjov dag med konkurrenceånd og fællesskabsfølelse.  
- Teambuilding med fokus på samarbejde og inkludering af alle i 

teamet.  
- Grin, god energi og højt humør er på skemaet denne dag! 
- Muligheden for at opleve kollegaer i nye omgivelser og 

sammenhænge.  

 

PRAKTISK 

INFO 

 

 

275.- pr. per                

+ opstarts pris på    

6000.- 
 

 

 Min. 2 timer 

 

 

Hvor som helst 

 

 

Min. 2 teams 
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Aktiviteterne: 

 

 

Rebspaghetti: Det ultimative mål for gruppen er at binde en almindelig knuden så tæt på midten 

af et reb som muligt, indenfor 10 minutter. Der er bare det problem at der er en sørens masse 

knuder på rebet i forvejen. 

Puzzlegames: Et spil hvor det gælder om at rykke forskellige klodser rundt i en kryptisk firkant, 

så der skabes fri passage og den farvede klods kan befries. Det kræver logisk tænkning og evnen 

til at tænke 2 skridt fremad. Men skynd jer! Uret tikker. 

Helikopter rescue team: En frygtelig ulykke er sket og teamet skal redde et antal nødstedte til 

havs, da deres båd er sunket. Det kræver alle teammedlemmernes fulde koncentration og 

samarbejdsevner, at styre helikopteren og redde alle nødstedte inden det er for sent.   

Slangebøssen: Teamet skal i fællesskab designe og kreere en slangebøsse af udleverede 

materialer. Slangebøssens værd testes ved at skyde til måls med bolde på en skydeskive. 

Præcision og gennemtænkt design sikrer sejren.  

Få styr på Prins Henning: Taktik er et vigtigt element i denne udfordring, hvor tiden flyver 

afsted. Deltagerne skal se hvor mange gange de kan folde en presenning, mens de alle står på 

den. Men pas på! Jorden er giftig.  

 

Aktiviteterne kan skræddersyes til jeres behov. Dette er et bud på 5 aktiviteter, vi har god erfaring 

med til dette arrangement.  


