
PADDLA, VANDRA, CYKLA, 
ELDA, FRILUFSA, ÄT GOTT 
OCH MYS TILLSAMMANS 
UTE I NATUREN PÅ ERT  
JUBILEUM!

2021 fyller ni jämnt och vi hoppas att ni ska fira stort 
med hållbara festligheter. 2021 är dessutom friluftslivets år och friluftsliv 
och uteaktiviteter är på allas läppar. Allt fler upptäcker helt enkelt  
tjusningen med att vistas och umgås ute. 

Vi kan hjälpa er att sätta ihop ett roligt och passande firande 
för hela personalen – eller kanske för personal, kunder och samarbets-
partners. Aktivut är sedan 20 år tillbaka specialister på att arrangera 
frilufts event för allt från 10 till 2 000 personer. Vi kommer dessutom  
till er, ni behöver inte komma till oss!

På nästa sida hittar du ett smörgåsbord av aktiviteter som går att 
kombinera på flera roliga sätt. Kika igenom dem och kontakta sedan  
sofie@aktivut.se, 070-226 81 00 för fler idéer, priser och förslag. 
Sen sätter vi igång!

Hoppa till nästa  
sida för att se  

exempel på  
aktiviteter!  



VANDRING HEL- ELLER HALVDAG
Vandring är en aktivitet som de allra flesta kan vara med 

på och perfekt för att lära känna varandra lite bättre, få 

fina naturupplevelser tillsammans och känna samhörighet 

i gruppen. Samla hela företaget för en hel- eller halvdags-

vandring med guide i fin miljö på en sträcka som passar 

er. Kanske längs en av Sveriges hundratals vackra vand-

ringsleder. Guiden pysslar om er och delar med sig av  

sina bästa friluftstips. Halvvägs stannar ni på en fin fika-

plats, där elden sprakar och gott fika serveras. Att sitta 

runt elden och umgås ger återhämtning, eftertanke och 

gemen skap. Föredrar ni en heldagsvandring med ute lunch 

är det också ett fint alternativ. När vandringen är avslutad 

väntar dusch, bastu och en lyxig jubileumsmåltid som  

tillagas av kock över öppen eld och serveras utomhus 

eller i stora tältkåtor.

UTMANA KOLLEGORNA:  
BOOT CAMP 
Vi samlas på en bra plats utomhus som är praktisk för er 

och kör ett Boot Camp under två timmar. Alla delas in 

i grupper och instruktörerna anpassar övningarna efter 

gruppernas olika nivåer. De inslag som ofta finns med i 

aktiviteten är löpning på stig och i obanad terräng, lyft 

av stock och sten, hinder som ska forceras, övningar med 

bildäck, pull ups, armhävningssymfoni, styrkeövningar, 

funktionella rörelser, parövningar och massa roliga mer 

eller mindre hårda uppdrag. Efter två timmars roliga 

utmaningar, pepp och skratt så kommer alla längta efter 

en dusch och ha ett samtalsämne som räcker länge. Vi 

kan även lägga till lite utmärkelser som t.ex. tyngsta lyftet, 

snyggaste löpsteget, största utmaningen, bästa samarbetet.

 

CYKELÄVENTYR
Sträckan för turen väljs så att den passar er, en lagom 

längd för en hel – eller halvdagstur på promenadcykel 

eller i skogen på en mountain bike. Turen passar för 

grupper som vill röra på sig tillsammans i fina omgivning-

ar med cykelguide, avnjuta gott fika längs vägen och 

njuta av utsikten. Klädsel utifrån väder och vind, en flaska 

vatten, och ett tips är även att ha ett par stabila skor samt 

eventuellt ett par cykelbyxor. Turen går att anpassa både 

i sträcka och fart efter deltagarnas förutsättningar, så att 

alla får en lagom utmaning. 

GRUPPUTMANINGAR  
FRILUFTSAKTIVITETER
Vi samlas på utvald plats och ni delas in i mindre grupper 

om 6-10 personer i varje. Under ledning av våra guider 

så kommer ni att få tankenötter, utmaningar och öva era 

friluftskunskaper under roliga former tillsammans. Aktivi-

teten tar från två timmar till en halvdag utefter önskemål 

och passar fint som förmiddagsaktivitet innan till exem-

pel vandring eller cykling på eftermiddagen. Exempel 

på utmaningar är att prova göra eld på olika sätt, navi-

geringsövning, allemansrättsquiz och tändsticksproblem  

i storformat.

UTELUNCH / UTEMIDDAG
Mat smakar godare ute, det blir en extra krydda att vara 

ute i naturen och äta i lugn och ro. Ibland är en utemåltid 

en enkel matsäck som man bär med sig hemifrån. Andra 

gånger innebär måltiden att samlas ute runt elden med 

grytor puttrande, massor av god mat och trevligt sällskap. 

Vi kan hjälpa till att fixa allt; en proffsig kock, eld, bänkar, 

bord, fin dukning, fantastisk mat och ni, våra gäster, kan 

bara njuta av lyxen att bli serverad en lyxmåltid ute. Vid 

andra tillfällen så finns alla ingredienser men vi förbereder 

och tillagar maten tillsammans över elden, glöden, stek-

hällen eller friluftsköket innan det är dags att äta.

HELLRE ÄTA INNE?
Självklart kan vi även ordna en lyxig och mysig måltid inom-

hus, om ni vill värma och vila upp er efter dagens äventyr. 

Ta på kostymen eller klänningen, sitt ner vid dukat bord, 

njut av eventuell underhållning och kalasa hela kvällen.  

Vi har anordnat både temafester och finmiddagar  

– ingenting är omöjligt!

STÖRRE ÄVENTYR
Om ni är nyfikna på större äventyr, som en lite längre 

resa, fjällvandring, en tur upp på Kebnekaise eller Gald-

höpiggen, skidtur, skotersafari, att hyra en egen lodge 

eller liknande så är möjligheterna oändliga.

Vi ser fram emot att du hör av dig!
Sofie Jugård Löfgren

info@aktivut.se

070-226 81 00

aktivut.se


