Smittevernsveileder for trygge opplevelser
på Sørmarka
Sørmarka tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for
smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på.
•
•
•

God hygiene

Redusert kontakthyppighet mellom personer
Syke personer skal være i isolasjon/ karantene.

Events Sørmarka
Trygge aktiviteter på Sørmarka
•

Farmen light

•

Sørmarka rebusløp

•

Sørmarkas QUIZ

•

Boblefotball

•

Archerytag

•

Ølsmaking med ølakademiet

Smitteverns vennlige
aktiviteter
•

Kun 3 pers pr bord i Gapahuken - 1
meters avtsand mellom hver person
som ikke er i samme husstand.

•

Varighet på aktiviteter økes med ½
time grunnet desinfisering av
gjenstander

•

Reduserte grupper er samlet
samtidig

•

Ingen kontaktøvelser.

•

Anti-bac tilgjengelig på alle poster

•

Personer med symptomer på
luftveisinfeksjon skal ikke delta på
aktiviteter. Gjelder både ansatte og
gjester.

•

Vi anbefaler en god handvask før
oppmøte på aktivitet.

•

Vi har hyppig og godt renhold på
servicebygg, toaletter og lignende.

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
• Kransekake
• Øksekast
• Melkespannkasting
• Gjenstander og hva de ble brukt til
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.

Sørmarkas Rebusløp
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.

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. Maks 20 pers av smittevernshensyn.
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.

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

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

E-post: post@sormarka.no
Gørill Danielsen
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events@sormarka.no / gd@sormarka.no
Mob: 480 70 616

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.
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