OAXEN

Sörmlands minigotland
”Lilla landet Landet Annorlunda”

VÄLKOMMEN UT TILL OAXEN
- den spännande skärgårdsön i Himmerfjärden mellan Södertörn och Mörkö.
OAXEN kalkön med vildväxande oregano, tunnlar/grottor, och medelhavsblå dricksvattensjöar.
En annorlunda och exotisk ö bara en dryg timmes väg från Stockholms city.
Oaxen var en gång i tiden lika berömd för sin kalkbrytning som sprit- och annan smuggling.
Somliga påstår att kalkbrytningen och kalkförädlingen var den mindre verksamheten!.

Är du intresserad och bor nära Stockholm så ordnar vi en kostnadsfri visningsresa till Kråmö så du får se hur fint det är här ute!
Vi hjälper er gärna med programförslag utifrån intresse och konferenstid

AKTIVITETER, SPORTER, TÄVLINGAR PÅ OAXEN:
Sätt ihop ert egna företagsmästerskap-Sommar-OS.
Du kan också låta oss på Berg & Dahl sätta ihop ett specialprogram utifrån ert
syfte med eventet/konferensen.

AKTIVITETER PÅ VATTEN
– Water-bike-relay: Pontonburna mountainbikes med pedaldrivna
utombordardrev, (stafett). < 4 lag samtidigt
– Water-bike-tournering: Här gäller det att i farten spetsa ”vattumannen” med lansen
och plocka så många ringar av honom med lansen på tid. (Stafett). < 4 lag samtidigt
– Allmogebåt-segling/rodd: Lagtävling med tvåmastade, tjärdoftande vackra
allmogebåtar.
– Allmogebåts tournering: Samma upplägg som med water bikes men nu skall laget
försöka styra ”tourneraren” rätt. < 4 lag samtidigt
– Drakbåts-race: Paddeltävling med mycket vackert utsmyckade drakskepp:
14 (alt. 24 paddlare/skepp) + en styrman och en trummare i varje skepp. (antalet
behöver ej vara exakt, alla platser behöver inte vara fyllda). < 16 lag samtidigt
– Drakbåtsfestivaler: Vi kan anordna drakbåtsevent med musik och fest för flera hundra
personer.
– Blindrodd. Roddstafett på bana där roddarna har ögonbindel och “styrman” styr
roddaren runt banan. < 4 lag samtidigt

BILTÄVLING (Miljö Kart)
– Grand Prix: med “Miljö Kart på bana
Miljö Kart= häftiga treaxlade trampbilar för vuxna med störtbåge, GT-säten etc.
Förarbyten i depån. (stafett). < 4 lag samtidigt

KLÄTTRING
– Klippklättring/repeallering: Tävling eller bara “prova-på”. Säkerhetsutrustning och
duktig instruktör/-er gör det hela spännande, roligt och säkert. Klätterleder i olika
svårighetgrad finns att klättra på eller ”repellera” fira sig nedför på.
Möjlighet till föredrag bild/filmvisning om och med svenska bergsbestigare i Himalaya

MATLAGNING/KOCKDUELLER
– Finns det något roligare och mer ”get-to-gether” än att laga mat tillsammans.
Har ni tid så satsar ni på denna roliga och lyxiga aktivitet som kan aktivera flera
kocklag samtidigt med (max 45 kockar totalt). Vi på Berg & Dahl aktiv konferens har
satt ihop ett mycket annorlunda samarbetsprogram som förutom själva samarbetet
kräver en hel del kreativt tänkande. Vi kan ta emot upp till tre kocklag samtidigt.
Varje kocklag kan ha upp till 15 deltagare och ändå vara fullt sysselsatta.

SKYTTEBANA
– Luftgevär på ”fällande” djurmotiv. < 4 lag samtidigt
– Bågskytte på målbutt. < 4 lag samtidigt
– Slangbella på fällande motiv/ballonger. < 4 lag samtidigt

GUTASPEL (Urgamla gotländska sportgrenar
– Stångstörtning: störta stången så långt som möjligt. (Flickorna får handikapp genom
lättare stång)
– Varpa med handstöpta varpor från Gotland
– Bleistru: Två deltagare möts i en liten ring av rep där man med fötternas och repets
hjälp skall dra omkull motståndaren

ÖVRIGT
– Kappla tornbyggnad: Bygga det högsta tornet av brädlappar på tid. < 4 lag samtidigt
– Hästsko: Kasta hästsko på poängbana
– Renskiljning: Lassokastning på ”renar”
– Eldprovet: Göra upp eld utan tändstickor på tid
– Natur & miljö Problemlösningar och kunskapstetster
– Skatt- & kulturjakt. Med karta kompass, loggbok skall lagen lösa kulturella och andra
mysterier på ön. Både praktiska och teoretiska uppgifter efter banan.
På hösten anordnar vi även ”mörkerorientering”.
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