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Prøv en av våre morsomme aktiviteter på Norefjell. Vi arrangerer både 
aktiviteter rett utenfor hotellet og i nærområdet. Noen av våre favoritter er:

 
5 Kamp

Fjellchallenge
Triathlon

Camp Norefjell Duell
Offroad-kjøring

Se videre i menyen for vårt fullstendige tilbud.



Norefjell Ski & Spa

5 Kamp
5 Kamp er en engasjerende teambuilding-aktivitet der deltakerne konkurrerer innenfor styrke, 

smidighet, logikk, kunnskap og ikke minst godt samarbeid.

Lagvis møter dere hverandre ved postene, forvent høy temperatur og god stemning. Lagene 
rullerer på postene, så alle er i sving samtidig. På hver post vil det stå en blid instruktør som setter 

lagene i gang, vurderer og gir poeng. Oppgavene gjennomføres i det flotte uteområdet rundt 
hotellet, så det blir mye frisk fjelluft og flotte kulisser.

Alle deltagere får innlogg til en app, der de til enhver tid har oversikt over laget og hvor de skal. 
Bilder som blir tatt underveis legges inn og kan vises samlet på storskjerm under 

premieutdelingen.

Det blir kåret en vinner og beste bilde etterfulgt av premieutdeling. Premieutdelingen kan gjerne 
kombineres med mat og god drikke. Denne aktiviteten passer for ca 20 – 100 deltakere.

Ta kontakt for et skreddersydd opplegg og pristilbud.
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Norefjell Ski & Spa

Camp Norefjell Duell
Delta på vårt populære Camp konsept, som vi har kalt Camp Norefjell Duell. Camp-konseptet er 
inspirert av det kjente TV-programmet Helt Vilt med kjendiskokk Daniel Madsen og Stig Henrik 

Hoff.

Her deles dere inn i lag, og konkurrerer mot hverandre i morsomme aktiviteter som krever styrke, 
kreativitet, kokkekunst, kunnskap og ikke minst samarbeid. Det er også mulig å ha med Daniel 

Madsen fra Helt Vilt serien. Dette prises på forespørsel.

Antall grener det konkurreres i er avhengig av hvor mange dere blir, og tilpasses også deres ønske 
om aktivitetsnivå.

Ta kontakt for et skreddersydd opplegg og pristilbud.
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Norefjell Ski & Spa

Mangekamp
Vi deler gruppen deres opp i lag og konkurrerer i 5 artige utendørs aktiviteter. Vi setter sammen 

øvelsene etter kundens ønske: Skal det være logiske, taktiske eller tekniske oppgaver?
Tid: 1.5-2 timer, antall: 6-400 pers

Pris: Kr 415,- pr pers (min kr 4150,-)

Fjell Challenge
Samme som mangekamp, men her bruker vi fjellet som arena og naturen som redskaper.

Tid: 3-4 timer, antall: 6-40 pers
Pris: Kr 690,- pr pers (min kr 6900,-)

Survival Games
Vi begir oss ut i fjellet og naturen. Scenariet er at vi har gått oss bort og må overleve, overnatte, 

skaffe mat, og finne frem til sivilisasjon igjen.
Tid: 2-3 timer, antall: 6-40 pers

Pris: Kr 690,- pr pers (min kr 6900,-)
 

GPS-orientering
Gruppen deles i lag, og får hver sin GPS utlevert. Her er det kodet inn 10 poster som lagene må 

finne ute i terrenget. På hver post er det en oppgave/spørsmål som må fullføres. 
Tid: 1.5 time, antall: 4-100 pers

Pris: Kr 195,- pr pers (min kr 3000,-)

Chain Reaction
Vi deler gruppen inn i lag og hvert lag skal bygge en så stor Chain Reaction-bane som mulig på gitt 
tid. En Chain Reaction bane består av for eksempel en ball som faller ned på en byggekloss, som 

igjen dytter til en pinne, som igjen drar i en snor også videre.
Tid: 30 min-2 timer, antall: 2-100 pers
Pris: Kr 195,- pr pers (min kr 3000,-)

Guidet fjelltur
En tur i fjellet med guide. Vi har 3 forskjellige fjellturer, startende fra lett gåtur med god utsikt, til 

topptur på 1460 meter over havet.
Tid: 1-4 timer, antall: 1-200 pers

Pris: Kr 195,- pr pers (min kr 3000,-)
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Teambuilding



Norefjell Ski & Spa

QR-kode jakt
Finn så mange QR-koder som mulig rundt på hotellet. Scan kodene og få ledetråder, til slutt skal 

dere finne frem til ”kodeordet”.
Tid: 45 minutter, antall: 2-100 pers

Pris: Kr 145,- pr pers (min kr 2000,-)
 

Quiz
Vi deler gruppen deres inn i lag, hvor hvert lag får en quiz på 20 spørsmål. Tid: 30 minutter, antall: 

6-100 pers
Pris: Kr 145,- pr pers (min kr 2000,-)

 
Human logo

Hele gruppen deres stiller opp utendørs, og danner en Human Logo (logoen til bedriften).
En drone tar bilde av logoen når den er klar.

Tid: 30 minutter, antall: Alle i bedriften
Pris: Kr 8000-12000,- (avhenger av størrelse på logo)

Verdensrekordforsøk
I 2017 ble det satt en verdensrekord på Norefjell. Mest papirfly i en bøtte på 3 minutte. Kan dere 

slå denne?
Tid: 30 minutter-1 time, antall: Så mange som mulig, minst 40pers er å anbefale

Pris: Kr 8-12.000,-

Kanefart
Vi kjører hest og kane fra hotellet til et sted med bålkos og noe varmt i koppen.

Tid: 1 time, antall: Max 10 pers pr kane /max 4 kaner pr omgang
Pris: Kr. 4900,- pr kane

 
Hesteridning

Ridning på hest ute i fjellet.
Tid: Etter avtale, antall: Max 4 hester/personer pr tur

Pris: Etter avtale

Vannsport
En dag på stranden ved Krøderfjorden. Prøv vannscooter, vannski, guidet tur i Rib og lignende. 

Her kan det tilbys mat, drikke, musikk og leker på stranden. Ligger 25 minutter fra hotellet.
Tid: Etter avtale, antall: 10 til 100 pers

Pris: Etter avtale
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Klatring 
Prøv vår 16 meter høye innendørs klatrevegg.

Pris: Kr 1500,- per time per instruktør (maks 4 stk per time)

Shuffleboard
Pris: Kr 200,- per time

Bøseter Bad & Trening
Gratis inngang til vårt treningsrom og svømmebasseng.
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Arrangeres av Sigdal Aktiv

Triatlon - For den sporty gjengen
Vi har laget «ekte» triatlon rekkefølge. Svømming, sykkel og til slutt løp.

På svømming får kandidatene utdelt tørrdrakter. Sykkel-gjengen får topp fulldemper 
el-sykler for en fin runde rundt hotellet og til slutt avgjøres det hele med en løpetur 

rundt tjernet.
Vanskelighetsgrad/lengde skreddersys din gruppe.

Se mer her
Varighet: 2.5 time 

Pris fra pr person: Kr 980,-

Teambygging i Mesternes Mester ånd
Her kan alle være med på alle øvelser, det er gode oppgaver fulle av glede og mestring. 
Litt hodebry, bygging av katapult med testskyting, gigantpuslespill og mye mer. Løypa 

ligger rundt tjernet ved hotellet og er en 500 meter lang tur.
Varighet: 2 timer         

Pris fra pr person: Kr 790,-

Walk & Talk
Dette er vår roligste og koseligste teambygger. Her er vi ute og nyter naturen rundt 

hotellet. Underveis er det små utfordringer med premier, som tas med til turens mål. 
Vel fremme legges alle premiene sammen til et lite måltid. Eksempelvis ost, kjeks og et 

lite glass.
Varighet: 2 timer         

 Pris fra pr person: Kr 580,-

NOREFJELLSKIOGSPA.NO / TELEFON: +47 32 14 82 00 / E-POST: BOOKING@NOREFJELLSKIOGSPA.NO / FACEBOOK & INSTAGRAM: NOREFJELLSKIOGSPA

Teambuilding

https://drive.google.com/file/d/1XdyNdgFClSwpUXaNGylF6nvjZ1hlwPFG/view?usp=sharing


Arrangeres av Trye

El-sykkel opplevelser
Ta med jobben på høyfjell-sykling med fulldempete el-sykler rett fra Norefjell Ski & 

Spa. Vi guider dere i samlet tropp til fantastiske naturopplevelser fra sykkelsetet. 
Opplev alt fra skog til høyfjell.

Ta kontakt for et skreddersydd opplegg og pristilbud.
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I Sigdal, kort vei fra Norefjell

Offroad kjøring 
3-5 biler med maks 4 personer i hver bil.

 Kr 5200,- pr time for 3 biler, kr 7700,- pr time for 5 biler.

Paintball 
8 personer spiller i 30 minutter, kr 150,- pr person per 30 minutter.

Gokart 
Timeleie kr 7500,- for 9 gokarter, 4 heat av 10 minutter.

Salg av kioskvarer som brus, kaffe, vaffel og pølse. Burgere kan serveres til mindre 
grupper ved forhåndsbestilling. Vi kan skreddersy opplegg med offroad, paintball og 

gokart.
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Offroad, paintball og gokart


