Unikt sted med unike muligheter for
uteaktivitet
Moderne konferansesaler og møterom med nytt teknisk utstyr
255 senger fordelt på 133 rom
Gratis parkering og ladere for El-biler
Lidenskap for mat & drikke
Buss hver halvtime fra Oslo busstasjon, innen 1 time fra
Gardermoen

Events Sørmarka
Aktiviteter på Sørmarka
Farmen light
Sørmarkas Samarbeidsløype
Smaken av Sørmarka
Sørmarka rebusløp eller QUIZ
Sommerens kanorace
Ølsmaking
Hundekjøring

Events Sørmakra
Det skal lukte bål av deg når du har
vært på Sørmarka
•

Store gressplener for utendørsaktivitet

•

Organiserte aktiviteter for alle og
enhver

•

Badebrygge ved Syverudtjern

•

Blåmerket tursti rundt Syverudtjern på
3,2 km

•

Kanoer for utlån

•

Sandvollyballbane,

•

Minifotball, frisbigolf, fotballgolf og
petanque

•

Gapahuk og flere bålplasser

•

3,5 km skøytebane og ishockeybane om
vinteren

•

Utlån av klappskøyter for skisko

Sørmarkas samarbeidsløype
Lær å kjenne dine kollegaer gjennom
utfordrende, lagbyggende og
morsomme øvelser
Vår, sommer, høst
Her må man tenke sammen, og ta og holde
rundt hverandre for å løse oppgavene.
Øvelser deltakerne skal igjennom er:

•

Koordineringsøvelse i fiskedammen

•

Logistikk og samarbeid på kransekaka

•

Hvordan bygge en selvbærende bru?

•

Balanse og samarbeid på wire

•

Hva er dette og hva bruktes det til?

•

Samarbeid på tur

Avsluttes med høytidelig premieutdeling i
Gapahuken.
Pris 595,- pp, (minstepris kr 5950,-). 90
min.

Farmen light
Engasjerende, vekker konkurranseinstinktet,
lagbyggende, lavterskel og utrolig morsomt
Helårsaktivitet.
Med denne aktiviteten oppleves en touch av Farmen. Opplevelsen
går på øvelser som det var viktig å beherske på landsbygda i
gamledager.
• Kunnskap
• Spannholding
• Saging
• Øksekast
• Melkespannkasting
• Kransekake
Vi møtes i Gapahuken. Her brenner bålpannene, og skinnfeller og
pledd er lagt ut. Dere deles inn i lag, og så er det ut i naturen rundt
hotellet for å løse oppgavene.
Det hele avsluttes med høytidelig premieutdeling i Gapahuken. Hvis
ønskelig kan dette gjøres under middagen.
Pris 545,- pp, (minstepris kr 5450,-). 90 min.

Smaken av Sørmarka
Noe for enhver smak, det beste av
det beste.
Helårsaktivitet
Ta dine kollegaer med på en uformell
morsom mat- og øl/vinsmaking, hvor man
samtidig skal løse oppgaver om Sørmarkas
historie, samt gjette seg til ulike smaker og
lukter.
Poster
•

Øl & spekemat

•

Uteaktivitet

•

Vin og ost

•

Gamle gjenstander

Inkluderer smaksprøver for både øl, vin,
spekemat og ost. Alkoholfrie alternativer
Pris 795,- pp, (minstepris kr 7950,-). 120
min, kan tilpasses.

Sørmarkas Rebusløp eller QUIZ
En gylden mulighet for å bli bedre kjent med sine
kollegaer og behagelig avbrekk fra kursene
Sørmarkas Rebusløp
Ta dine kollegaer med på ett spennende rebusløp på hotellet. Vi skal
innom både historie, god mat & drikke samt man skal løse en rebus
ved hjelp av bokstaver som man finner ulike steder på hotellet.

Her blir det quizgåter, ulike poster man skal innom. Inkluderer
smaksprøver og snacks. Det hele avsluttes med gjennomgang av
rebus & høytidelig premieutdeling.
Pris 345,- pp, (minstepris kr 6900,-). 90 min.

Musikk og film QUIZ
Vår aktivitetsleder drar i gang en musikk- og filmquiz. På
musikkquizen skal man både gjenkjenne sanger samt ha relevant
kunnskap.
Quiz kan arrangeres både ute i Gapahuk eller inne i på hotellet. Det
hele avsluttes med gjennomgang av rebus & høytidelig
premieutdeling.
Pris 345,- pp, (minstepris kr 5175,-). 90 min.

Sommerens Kanorace
Vått, vilt og vakkert! Den perfekte
sommeravslutning!
Sommer
Kombiner sommeravslutningen eller kick-off
med ett forrykende kanorace. Perfekt å
kombinere med grillfest etterpå.
Kåring av
•

Beste kamprop

•

Mest kreative lag

•

Raskeste lag

•

Stafett eller heet

Avsluttes med høytidelig premieutdeling i
Gapahuken.
Pris 595,- pp, (minstepris kr 5950,-). 90
min

Archerytag eller Boblefotball
Kjenn på adrenalinet i Archerytag eller le deg skakk av
dine kollegaer iført boblefotballer.
Vår/sommer
Boblefotball er en morsom variant på fotball der taklinger skaper
mye moro, og iblant virker viktigere enn å få ballen i mål.
Varighet tid 60 min. 6-20 pers. 90 min 21-40pers. 120 min 41-60
Archerytag er en meget morsom form for kamp mellom 2 lag med
buer og spesielle piler med gummiert tupp. Målet er å slå ut andre
laget eller å skyte ned alle målene på en tavle før de andre laget
rekker det. Her trenger man bare maske som skydd da det å bli
truffet ikke gjør vondt, og sammenlignet med paintball er dette mye
sikrere og ikke i nærheten av like smertefullt på nært hold =)
Varighet tid 60 min. 6-20 pers. 90 min 21-40pers. 120 min 41-60.
Boblefotball passer for alle som er mellom 150 cm-195 cm og maks
110 kg. Archerytag passer for alle fra 12 år og oppover.
Startpris kr 8000,- for opptil 12 deltakere. Kr 545,- per ekstra
deltaker. Ved bestilling av begge aktiviteter gis 50 % på en av
aktivitetene.

Herregårdsmord på Sørmarka
Samarbeid og kreativitet settes på prøve
Hotelleier Greger Faber Nielsen er funnet død på hotellet, og vi har
en mulig kriminalsak å løse. I kretsen rundt direktøren finnes det
fire mistenkte personer. Dere deles inn i detektivteam og skal finne
ut hvem drepte Greger Faber Nielsen, – og hvordan …?
Rom og gjenstander skal granskes og etter hvert dukker liket opp.
Det blir både taktisk og teknisk etterforskning rundt på hotellet.
Gjennom etterforskningen møter detektivene på hotellets illusjonist
Ali, som har en sentral rolle i plottet. Ali kommer også tilbake
gjennom middagen med diskret opptreden rundt bordene med
imponerende dose up korttriks.
Under middagen skal teamlederne presentere teamets løsning, og vi
får avsløringen. Alltid morsom seanse! Herregårdsmordet er en
aktivitet føre middagen.
Herregårdsmordet rundet i 2015 500 gjennomføringer. Gjentagende
ganger for flere kunder (Bl.a 20 ganger for Telenor og 4 ganger
Oslo Politidistrikt). Uten unntak – alltid gode tilbakemeldinger. En
rekke referanser kan oppgis. Fleksibilitet på gjennomføring og
dramaturgien er godt utarbeidet.
Gjennomføringstid fra 1,5 time, og passer for gruppe fra 10 til over
250 personer på engelsk eller norsk.
Pris på forespørsel.

Ølsmaking med
Nøisom Craft Beer
Kunnskapspåfyll for ganen
Samle dine gjester til en hyggelig smaking
med egen ølguide fra vår lokale
samarbeidspartner Nøisom Craft Beer.
Ølsmakingen kan gjennomføres i eget
lokale eller i vår Bar39 for mindre grupper
Opptil 15 pers,

startpris kr 8500,-

Fra 15 – 40 pers,

startpris kr 9560,-

Smak 5 ølsorter (1,5 t)

kr 325,- per pers

Smak 6 ølsorter (2 t)

kr 390,- per pers

Pris beregnes på startpris + pris per pers

Hundekjøring
En magisk opplevelse hvor mennesket møter hund i
idyllisk natur.
Vinter – avhengig av is på Syverudtjern
Her får deltagerne en innføring i sledekjøring. Dette er en
spennende opplevelse, der man får erfare det unike samspillet
mellom hundefører og hundespann.

Sebastien Barrault er vår hundefører, og han kan også fortelle litt
om sine 11 år på Svalbard.
Bålpanner og kos, gjør rammen rundt arrangementet ekstra trivelig.
Avhengig av trygg is på Syverudtjernet for opparbeidelse av
hundeløype

Pris på forespørsel. Maks 20 pers pr eller oppdelte grupper pr time

Sørmarka konferansehotell
Enebakkveien 625
1404 Siggerud
Booking: 64 85 81 00

E-post: post@sormarka.no
Gørill Danielsen
Event og vertskapsansvarlig
events@sormarka.no
Mobil: 480 70 616

