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REFERENCER

OUTDOOR SPORTSEVENT

Bl.a. Grundfos,
Jyske Bank,
Envidan, og
Bestseller.

ADVENTURERACE
ADVENTURE RACE til lands og vands gennem by og skov med hjerne og krop. Vi laver
adventure race på forskellige niveauer, så alle kan deltage uanset alder og fysisk form.
Mountainbiken tilpasses, rygsækken
spændes, GPS´en tændes, reglerne
gennemgås og ruten checkes en
sidste gang inden tiden startes!
Lad os slå fast, at Adventure Race skal
være for alle og derfor tilbyder vi to
raceformer: Classic og Company.

Classic er et rent race med fælles
start og disciplinerne kommer i
kronologisk rækkefølge fra start til
slut. Det team, der kommer først i
mål, har vundet. (Tiden tæller og
dermed er kondition en faktor).
I Company mødes teams til dyst ved
en disciplin inden de begiver sig mod
en ny udfordring. Herved skaber vi
interaktion mellem deltagerne, da de
ved hver ny konkurrence vil stå over
for nye modstandere/kollegaer. Her
er det teamet med flest point, der
vinder (Tiden tæller altså ikke).
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Aktiviteterne er alle teambaserede,
hvilket stiller krav til teamwork,
ledelse, kommunikation og
planlægning. Racet bliver tilpasset
årstiden, deltagernes niveau og deres
egne ønsker om udfordring.
Af mulige aktiviteter kan der nævnes:
sejlads i kajak og raftingbåde, skydning
med bue, pistol eller riffel, træ- eller
vægklatring, rappelling, tænke/huske/
IK opgaver orienteringsløb, mountainbike og kreative samarbejdsopgaver.Vi

10 - 600+
3 - 5 timer
Hele landet
Keywords:
Samarbejde
Sjov motion
Konkurrence
Naturoplevelse
8.500,00 + 295,00 pr. pers.
Eksl. moms & transport.

er en del af teamet bag Yeti
Adventure Challenge Silkeorg, som er
Danmarks største race med over 700
deltagere, og som i 2015 havde
deltagelse af Kronprins Frederik. I
2016 var de new zealandske
tredobbelte verdensmestre i
adventure race, Team Seagate til start.
Det betyder at kvalitet,
professionalisme, stemning og
udfordringer er i top til vores løb!

8600 DK Silkeborg DK

info@summits.dk

Siden 2004 har vi lavet
procesorienteret team- og
ledertræningskurser,
samt firmaevents i både
ind og udland.
Book et uforpligtende
møde med os og hør hvad
vi kan tilbyde Jer.

+45 61 67 47 47

www.summits.dk

