
 

 
 teamchallenge.dk • 75 84 00 00 • info@teamchallenge.dk 

En lang række virksomheder og offentlige arbejdspladser har brugt TeamChallenge som 
deres teambuilding arrangement – for eksempel kan vi nævne: 

  

 

KMD 
DSB 
SAS 
TDC 
DTU 
Jeros 
Velux 
 

Telenor 
Nykredit 
Saferoad 
Systematic 
Alm. Brand 
Tomra System 
Alka Forsikring 
 

Danisco 
Salling Group 
Royal Unibrew 
Byggeri & Teknik 
ADVODAN Lyngby 
Gladsaxe Kommune 
Kalundborg Sygehus 
  

Region Midtjylland 
Brockstedt-Kaalund 
Region Syddanmark 
Dangaard Electronics 
Københavns kommune 
Københavns Universitet 
Odense Universitetshospital  

Sjov, uhøjtidelig, udfordrende  og lærerig. Alle kan deltage. 



Kort om arrangementet 

 

TeamChallenge er sjov, udfordrende og lærerig 
teambuilding, der er bygget op omkring 
spændende, underholdende og sjove opgaver, som I 
løser i dyst mod hinanden fordelt på hold. Det er 
uhøjtideligt - og der vil helt sikkert blive grinet 
undervejs. 
 
Opgaverne er meget varierede, alle med et 
præg af leg; fordi det legende element giver gode 
frie rammer, hvor kreativiteten kan udfolde sig - og 
så passer legen perfekt sammen med den 
indbyggede konkurrence, der giver arrangementet 
lidt ekstra krydderi. 
 
I bliver både udfordret og rystet rigtig godt 
sammen og kommer på den måde meget tættere 
på jeres kolleger og får noget – ja, faktisk rigtig 
meget – at tale om bagefter. 
 
Alle uanset alder, fysik og personlige grænser 
kan deltage – arrangementet er nemlig hverken 
grænseoverskridende eller fysisk krævende. 
 
TeamChallenge kan foregå udendørs, 
indendørs eller en kombination afhængig af 
vejret og jeres ønsker, og det kan foregå der, hvor I 
ønsker det - uanset om det er i Jylland, på Fyn eller 
Sjælland. Vi er ikke geografisk begrænset, og vi 
laver teambuilding i hele landet. 

 
 

” 

  

  
Advokatfirmaet Erritzøe havde fornøjelsen af at være på teambuilding med TeamChallenge i starten af juni 2010. 
Vejret var perfekt til en udendørs dag, hvor vi skulle lære hinanden lidt bedre at kende. Med TeamChallenge er 
det helt perfekt, at man kan "plukke" i øvelserne, således at man kan vælge præcis de udfordringer, der passer til 
virksomheden. Det var vigtigt for os, at alle kunne være med, uanset om man var gravid, lidt for tyk eller bare dår-
ligt gående. Og det passede.  Absolut anbefalelsesværdigt, så tak for det. 
  

- Dorthe Rugholm, Advokatfirmaet Erritzøe 

 

Kort om firmaet 

 

Grundlaget for firmaet er, at vi med vores  
arrangement giver dig og dine kolleger nogle 
sjove og lærerige timer, der skaber en god fælles 
oplevelse. 
 
For det, at fællesskabet tilføres gode, sjove og 
positive oplevelser, alle kan tale med på, knytter 
personalet tættere sammen og giver en styrket 
holdfølelse, hvilket igen er grundlaget for større 
trivsel og arbejdsglæde. 
 
TeamChallenge er ejet af Niki Gade, som har 
arbejdet med teambuilding siden 2005. Først som 
ansat i firmaet CityChallenge, som han overtog i 
2007 og dermed efterfølgende som selvstændig. 
 
Ved overtagelsen skiftede virksomheden navn 
til syneimi teambuilding fordi vi ønskede et 
bredere udbud af arrangementer, hvilket vi gjorde i 
samarbejde med en række partnere. 
 
Vi besluttede dog efter et par år at fokusere på 
vores eget og gennemprøvede arrangement, og 
efter at have holdt fast i syneimi navnet i en del år, 
tog vi i 2017 den endelige konsekvens af 
beslutningen og skiftede navn til TeamChallenge 
således, at firmanavn og arrangements navn nu er 
det samme. 
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Indholdsfortegnelse  
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” 

  

  
TeamChallenge blev valgt til vores afdelingsaktivitet på grund af muligheden for at sammensætte et program, der 
passede til vores behov. Rækken af mulige opgaver der kan vælges i mellem er god, bred og varieret og kan derfor 
tilpasses alle behov. 
Vi havde en rigtig god eftermiddag, hvor vi fik set kollegerne i nye roller. Vi fik grinet og pjattet og blev samtidig 
udfordret på forskellige kompetencer. Sidst men ikke mindst fik vi styrket det gode samarbejde yderligere. 
Arrangementet blev gennemført super professionelt i et veltilrettelagt forløb. 
  

- Dorde Holm, Centerchef Landbrug, Alm. Brand 
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I stikord 

Derfor skal I bruge TeamChallege 

Hvornår kan I bruge TeamChallege 

Hvordan foregår TeamChallege 

Hvor lang tid varer TeamChallege 

Hvor kan TeamChallege foregå 

Hvad er inkluderet i TeamChallege 

Hvad skal I sørge for 

Kan udvides så I arbejder med et specifikt fokus 
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Hvilke opgaver benyttes til TeamChallenge 

    CopyCat 

    Spindelvæv 

    Skævetårn 

    Minen 

    Blindskydning 

    Paparazzi  

    Geobrikkerne 

    Reklamespot 

    Mindmap 

Hvad koster TeamChallenge 

Vi kan også… lidt om vores øvrige arrangementer 

Vores historie 

Udgivelses information 
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TeamChallenge i stikord 

… der kan foregå præcis, der hvor I ønsker det 
Vores arrangementer kan afholdes over alt i landet – uanset om I er på Sjælland, Fyn, Jylland, 
Bornholm eller en af landets mange mindre øer. Vi kommer gerne til jer uanset, hvor i landet I befinder 
jer og uanset lokalitet. Vi tilpasser nemlig arrangementet til omgivelserne uanset om I er på et hotel, et 
konferencecenter, hos jer selv eller et helt 4. sted. 
  

… der kan foregå både indendørs og udendørs 
Vores arrangementer kan foregå udendørs, indendørs eller en kombination afhængig af vejret og jeres 
ønsker. 
  

… der kan tilpasses jeres ønsker, behov og formål 
Vi tilpasser altid arrangementet, så det passer specifikt til netop det, I har brug for. 
  

… hvor alle kan deltage 
Alle uanset grænser, alder og fysik kan være med til vores arrangementer, for der kræves ikke specielle 
forudsætninger og arrangementerne er ikke grænseoverskridende. 
  

… der kan indeholde et specifikt fokus eller målsætning 
Ønsker I, udover et socialt arrangement, også at et specifikt fokus/formål/målsætning skal indgå kan 
arrangementet udvides til vores fokus og proces orienterede version: TeamChallenge Fokus. 
 

… der er uhøjtideligt, sjovt, udfordrende og lærerigt – og med et præg af leg 
I bliver rystet rigtig godt sammen via de mange sjove udfordringer, der gør, at I kommer tæt på jeres 
kolleger og får noget – ja, faktisk rigtig meget – at tale om bagefter, fordi I på en uformel måde har fået 
en helt ny fælles referenceramme. 
  

… der har social fokus 
Vores arrangementer har altid et socialt fokus og fokus på udvidelse af de kollegiale forhold. 
  

… hvor resultatet er bedre trivsel, godt samarbejde og indbyrdes forståelse 
Deltagerne får et større kendskab til hinanden og lærer både egne men også kollegernes styrker og 
svagheder at kende. 
  

… der kan foregå på dansk eller engelsk 
Vi kan lave arrangementet på både dansk eller engelsk.  

… med en sjov konkurrence 
Arrangementer er pakket ind i en spændende og udfordrende konkurrence, der både er med til at skabe 
gejst omkring arrangementer og meget effektiv til at skabe holdfølelse. 
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Teambuilding handler om mennesker, om vores relationer til kollegerne og styrkelsen af disse 
og om, hvordan vi som en gruppe kan yde vores bedste til gavn for os selv og arbejdspladsen. For 
det er på arbejdspladsen, at vi skal fungere sammen, og det er på arbejdspladsen vi skal bruge de 
erfaringer, vi gør os på et teambuilding arrangement. TeamChallenge er teambuilding... 



Derfor skal I bruge TeamChallenge 

 

I skal bruge TeamChallenge fordi I får en sjov 
og lærerig oplevelse, hvor ingen udelukkes. 
Hver enkelt af jer vil opleve at blive udfordret på en 
konstruktiv måde, hvor samarbejdet om i fællesskab 
at løse opgaverne er det vigtigste. 
 
I skal bruge TeamChallenge fordi den gode 
fælles oplevelse, hvor sjov, leg og det at opleve 
nye sider af hinanden, lever videre i 
hverdagen. Det giver ikke kun en fed personlig 
oplevelse, hvor du både lærer dig selv bedre at 
kende og oplever dine kolleger fra en anden side 
end hverdagen giver mulighed for, men også en 
oplevelse, der er til stor glæde for arbejdspladsen. 
 
Arbejdspladsen bliver nemlig i høj grad beriget 
af det styrkende sammenhold, som 
TeamChallenge giver. For selvom det legende 
element er helt afgørende for arrangementets 
succes, er det selvfølgelig ikke kun sjov og ballade. 
Opgaverne og den læring de giver kan overføres 
direkte til hverdagen på enhver arbejdsplads. 
 
I skal derfor vælge TeamChallenge fordi I også 
synes, at det er vigtigt at have det sjovt mens man 
lærer, at det er vigtigt med gode indbyrdes 
relationer og fordi I ligesom os ved, at det at grine 
sammen er den direkte vej til et godt fællesskab. 

 

” 

  

Det var en rigtig hyggelig dag, der selvom konkurrencen var vigtig, alligevel gav mulighed for at styrke 
sammenholdet på det enkelte hold og udbygge relationerne på tværs i organisationen. Vi fik det udbytte af dagen 
vi havde håbet på. Da vi samtidig havde det held at vejret artede sig fra sin allerbedste side blev det en dag vi sent 
vil glemme. 
  

 - Steen Bill, Kabooki 
 

 

Hvornår kan I bruge TeamChallenge 

 

TeamChallenge er skabt med det formål at lave 
et udfordrende, spændende, givtigt, lærerigt og 
sjovt teambuilding arrangement, hvor alle kan være 
med - og hvor hele arbejdspladsen uanset størrelse 
skal kunne deltage. 
 
Derfor kan arrangementet bruges i alle 
situationer, hvor hele personalet eller blot en eller 
flere afdelinger skal rystes sammen ved hjælp af 
sjove og lærerige teambuilding opgaver, for 
eksempel: 
 

 Firmaudflugt 

 Firmafest 

 Et kick-off arrangement 

 En kursusdag 

 Praktisk indspark i hverdagen 

 
Arrangementet egner sig til hold af alle 
størrelser. Vi har haft så lidt som 4 deltagere og så 
meget som 250 deltagere - intet hold er for småt, 
og intet hold er for stort, og netop fordi 
arrangementet er så fleksibel i forhold til deltager 
antal, at hele arbejdspladsen eller hele afdelingen 
uden problemer kan deltage - egner arrangementet 
sig til alt fra lille uformelle sociale firmaudflugt til 
den store personaledag. 
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TeamChallenge foregår sådan, at I opdelt i 
hold løser en række opgaver, og via et 
pointsystem dyster de enkelte hold mod 
hinanden om at løse opgaverne bedst og hurtigst. 
De hold, der bliver først færdige, får mulighed for at 
score lidt ekstra point via afslappede ekstraopgaver. 
 
Arrangementet indeholder således en gejst 
skabende konkurrence, der medvirker til at styrke 
holdfølelsen på de enkelte hold og bidrager dermed 
til teambuilding-oplevelsen. 
 
Instruktøren befinder sig et centralt sted – 
basen, hvorfra slagets gang styres. Det vil sige, 
at I fra basen sendes af sted på de enkelte opgaver, 
og hver gang I har løst en opgave, vender I tilbage 
til basen for pointgivning og for igen at blive sendt 
af sted på en opgave. 
 
I cirkulerer derfor mellem opgaverne og basen, 
og da hver opgave maksimalt tager 30 minutter, er 
alle hold regelmæssigt tilbage ved basen. 
 
Det er helt op til det enkelte hold at afgøre om 
I vil gå eller løbe - uanset jeres tempo kan I nå at 
løse opgaverne inden for den afsatte tid. 

 
 

” 

  

  
DYRBERG/KERN havde sat sig til mål at få nogle timer med tværorganisatorisk teambuilding, hvilket 
TeamChallenge kunne tilbyde. Som en professionel sparringspartner, der leverer struktur, punktlighed og alvor fik 
alle medarbejdere en god fysisk oplevelse i naturen. 
Opgaverne var alsidige, nye og svære på den gode måde. Alle blev udfordret, især trætheden efterfølgende var 
meget bemærkelsesfuld hos alle. Tak for en super dejlig dag. 
  

- Caroline Jorck Tvede, personalechef, DYRBERG/KERN 

 

Opgaverne er ubemandede, det vil sige, at de 
enkelte hold ikke har en instruktør til at "ånde dem i 
nakken" når de løser opgaverne. Det er nemlig 
vores erfaring, at det fungerer bedst på den måde - 
kreativiteten fungerer bedst når man ikke føler sig 
overvåget. 
 
Derfor består opgaverne af en opgave-
beskrivelse samt tilhørende udstyr – og 
opgaverne har indbygget dokumentation, der 
afleveres ved basen således, at instruktøren kan 
vurdere opgaven. 
 
Vi slutter af i en uformel tone med 
offentliggørelse af stillingen og uddeling af 
medaljer samt kigger lidt på, hvordan opgaverne er 
gået for de enkelte hold. 
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Hvordan foregår TeamChallenge 



” 

  

 
Vi valgte TeamChallenge, da vi i forvejen havde et salgsmøde, hvor deltagerne var delt op i grupper og skulle 
rundt på forskellige poster. Den ene post skulle være teambuilding og her passede TeamChallenge rigtig godt ind, 
da de tilbyder små opgaver, som vi kunne tilpasse de enkelte grupper. 
Opgaverne med TeamChallenge foregik udenfor, så deltagerne fik frisk luft, samtidig med at de løste opgaverne. 
Det var en rigtig god, udfordrende, tankevækkende og lærerig dag, der afsluttede med en fælles opgave for alle. 
  

 - Liff Behrendt, Unilever 
 
 

 

Varigheden er afhængig af det antal opgaver I 
ønsker, og hvor mange deltagere I er - jo flere 
deltagere, jo længere tid tager introduktion og 
afslutning. 
 
Afhængig af opgaven bruger I mellem 15 og 
30 minutter på hver opgave. Med introduktion 
og afslutning giver det følgende ca. tider i forhold 
til antal opgaver: 
  

  2 opgaver : 1,5 time 
 
  3 opgaver : 2,0 timer 
 
  4 opgaver : 2,5 timer 
 
  5 opgaver : 3,0 timer 
 
  6 opgaver : 3,5 timer 
 
  7 opgaver : 4,0 timer 
 
  8 opgaver : 4,5 timer (kun workshop forløbet) 
 
  9 opgaver : 5,0 timer (kun workshop forløbet) 
 
10 opgaver : 5,5 timer (kun workshop forløbet) 

I beslutter om I vil booke arrangementet til... 
 

 en bestemt varighed 

f.eks. 3 timer - ud fra deltagerantallet og de 
opgaver I ønsker, fastsætter vi det antal af 
opgaver, I kan nå på den afsatte tid 

 

 et bestemt antal opgaver 

f.eks. 5 opgaver - ud fra deltagerantallet og 
de opgaver I ønsker, fastsætter vi varigheden 
af arrangementet 

 
... uanset måden at booke på kan forløbet 
tilpasses jeres individuelle ønsker i forhold til tid 
og opgaver, idet vi kan justere på den afsatte tid til 
de enkelte opgaver, så hvis I for eksempel ønsker 
6 opgaver, men kun har 3 timer, vil vi godt kunne 
tilpasse arrangementet til det. 
 
Hvis I ønsker frokost– eller kaffepause 
indlagt undervejs kan arrangementet sagtens 
afbrydes og genoptages efter pausen. 
 

Hvor lang tid varer TeamChallenge 
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TeamChallenge kan foregå lige præcis dér, 
hvor I ønsker det - uanset, hvor i landet det er. 
 
Vi kommer gerne til jer, uanset om I er på et 
hotel, et konferencecenter, på jeres egen adresse 
eller et helt 4. sted - og det kan foregå udendørs, 
indendørs eller som en kombination, hvor nogle 
opgaver foregår indendørs og nogle udendørs.  
 
Skal arrangementet foregå udendørs kræver 
det, at der er et udenoms areal som vi kan benytte 
for eksempel et grønt område, parkeringsplads 
eller lignende. 
 
Skal arrangementet foregå indendørs skal vi 
blot bruge nogle forskellige rum/lokaler/gang-
arealer, hvor opgaverne kan placeres. Vi har ikke 
selv indendørs faciliteter, men kommer som 
skrevet ud til jer. 
 
 
 
 

 

” 

  

Vi havde en spændende og udfordrende dag. Vores mission var at få sammentømret vores team i forbindelse 
med en organisationsændring, herudover at have en sjov og udviklende dag. 
Begge formål blev i højeste grad opfyldt og vi kan give TeamChallenge vores varmeste anbefalinger. 
  

- Thomas Pein, Søndagsavisen / North Media 
 

 

Har I ikke specifikke ønsker til lokaliteten, har 
vi adgang til nogle udendørs arealer, som kan 
benyttes. Det er sorteret efter bynavn: 
 

 Esbjerg : Vognsbølparken 

dejligt naturområde med sø & å, beliggende i 
udkanten af Esbjerg, lige op til Esbjerg 
Stadion. 

 

 Kolding : Stejlbjerganlægget 
dejligt naturskønt område, centralt placeret i 
Kolding midt by. 

 

 København : Ishøj Strandpark 

lækkert naturskønt området ved Køge Bugt & 
hyggelig sø og beliggende ved Kunstmuseet 
Arken i Ishøj. 
 

 Odense : Fruens Bøge 
flot naturskønt området, beliggende i 
udkanten af Odense lige ved  
motorvejsafkørsel 51. 

 

 Silkeborg : Lunden 

smuk park, der ligger med fantastisk udsigt 
ud over Silkeborg Langsø. 

 

 Aarhus : Marselisborg Lystbådehavn 
dejligt naturskønt område med udsigt over 
vandet.         

Hvor kan TeamChallenge foregå 
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Hvad er inkluderet i TeamChallenge 

 

Vi sørger for alt planlægning og afvikling af 
arrangementet. Det sker selvfølgelig ud fra de 
ønsker I har til arrangementet, men vi gør en dyd 
ud af, at I ikke skal bruge tid på at planlægge 
afviklingen eller logistikken - det er vores opgave og 
på selve dagen skal I blot møde op som aftalt. 
  
Udover planlægning og afvikling af selve 
teambuilding forløbet sørger vi også for lanyards i 
holdfarver til alle deltagerne, så det tydeligt 
markeres, hvem der er på hvilket hold. Det 
medvirker også til at synliggøre 
konkurrenceelementet. 
 
Teambuilding arrangementet kan krydres med 
følgende tilkøbsmuligheder: 
 

 Medaljer 
Guld, sølv og bronze medaljer til alle deltagere 
på holdene, der får henholdsvis 1., 2. og 3. 
pladsen. Medaljerne er til evigt eje og dermed 
en sjov souvenir, der altid giver meget snak 
efterfølgende. 
 

 

 T-shirts i holdfarver 
Alle deltagere får til evigt eje en 
TeamChallenge t-shirts i holdfarve, som bruges 
i stedet for lanyards. 
 

I bestemmer, hvilket af følgende to sprog 
arrangementet skal afholdes på - der er ingen 
prisforskel, I vælger blot det sprog, der passer jer: 
 

 Engelsk 

 Dansk 
 
 
 
 ” 

 

Vi valgte TeamChallenge i forventning om, at de kunne sammensætte et program med fokus på samarbejde og 
feedback. Det lykkedes til fulde og vi havde en rigtig god dag, med godt humør og stor kampgejst. 
  

 - Morten Maiboe, Teamleder, Alka Forsikring 
 
 

 

Hvad skal I sørge for 

 

Selvom vi klarer alle aspekter af planlægning 
og afvikling af arrangementet er der stadig lidt I 
skal sørge for: 
 
Praktisk tøj (ved udendørs arrangement) 
Det er vigtigt, at deltagerne er orienteret om, at vi 
skal være udendørs, og at de derfor ved, at de skal 
være iklædt praktisk udendørs tøj tilpasset årstiden. 
 
Opdeling af hold 
I skal inden vi starter have opdelt holdene. Hvor 
mange hold aftaler vi selvfølgelig inden start. Der 
kan være situationer, hvor opdelingen sker som en 
del af opstarten af selve arrangementet. Det skal vi 
blot aftale, fordi den tid det tager skal indkalkuleres 
i forløbet. 
 
Stedet 
Som udgangspunkt er det jer, der sørger for stedet, 
hvor arrangementet afholdes. Med mindre det er på 
et offentligt areal, så klarer vi aftalen med den 
pågældende myndighed. 
 
Men er det på en hotel, et konferencecenter eller et 
andet område, hvor I er booket ind, er det som 
udgangspunkt jer, der skal sikre, at vi har lov til at 
holde arrangementet der. 
 
Det vil normalt ikke være et problem, de fleste 
steder vil blot gerne orienteres om det, og vi 
hjælper gerne, hvis I ønsker det. 
 
Vi giver også gerne inspiration til steder, hvor det 
kan foregå. 

9 



” 

 

 
Positiv og inspirerende firma, tjek på jeres opgaver. Udfordrende især på det strategiske og det tværgående  
amarbejde. En mulighed for at opdage nye "sider" af sine kolleger - skindet kan bedrage. 
  

 - Pia E.S. Brødsgaard, Glostrup Hospital (Kirurgisk afdeling D) 
 
 

 

Kan udvides så I arbejder med et specifikt fokus 

TeamChallenge kan tilpasses et specifikt 
fokus og kan dermed udover fokus på gruppens 
sociale relationer også indeholde specifikt faglig 
indhold. 
 
Denne model hedder TeamChallenge Fokus, 
og er et proces orienteret arrangement, der typisk 
vil indeholde en blanding af praktiske og teoretiske 
opgaver - stadig med et præg af leg, indbygget 
konkurrence og sjove lærerige opgave. 
 
Jeres resultat er, at I både oplever nye sider 
af hinanden, får et bedre forhold indbyrdes, får 
sjove fælles oplevelser og får et helt andet og mere 
håndgribeligt forhold til fokusområdet, og hvad det 
betyder for arbejdspladsen. 
 
I skal bruge TeamChallenge Fokus fordi det er 
meget mere end blot teambuilding og 
sammenrystning af personalet. Det er også en 
lærerig og kreativ måde at arbejde med netop 
jeres fokus på - og det giver jer konkrete 
resultater, der kan arbejdes videre på i afdelingen 
eller højere oppe i virksomheden. 
 
Vi samler nemlig resultaterne fra forløbet i en 
rapport, der er perfekt som grundlag for at arbejde 
videre med oplevelserne og erfaringerne fra 
arrangementet. 

Fokus fastsættes af jer og kan for eksempel 
være jeres værdier, et produkt eller en målsætning 
og forløbet kan derfor bruges til: 
 

 Implementering af værdier 

 Implementering af nyt fokus 

 Styrkelse af værdiforståelse 

 Fordybning i et specifikt tema 

 
Fokus kan også være en eller flere 
målsætninger som for eksempel: 
 

 En god arbejdsplads 

 God kommunikation 

 En god kollega 

 God feedback 

 Et godt arbejdsmiljø 

 Et godt samarbejde 

 
Arrangementets opgaver vil være en blanding af 
vores almindelige opgaver og specielopgaver, der 
tilpasses fokus og formålet. 
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” 

  

 
Først vil vi gerne takke dig for indsatsen og jeg må sige at den gik rigtig godt selvom jeg var lidt bekymret, da du 
ene mand skulle styre flokken.  Du havde fået godt fat i opgaverne omkring ansvar, kommunikation og 
samarbejde. 
Så ledergruppen var fuldt ud enige om, at det var en god dag, hvor vi opnåede det vi gerne ville, nemlig at samle 
vores grupper under en fælles ledelse, der både havde faglig relation, men også med mulighed for at lære nye 
samarbejdspartnere at kende. 
Ligeledes formåede DU og deltagerne at beherske den frie dag til en del humor og afslappethed i 
kommunikationen med hinanden. Vi takker for en god dag. 
 

 - Steen Kamp Simonsen, Sektionschef, TDC 
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Hvilke opgaver benyttes 

Arrangementets opgaver har fokus på 
samarbejde og kommunikation tilføjet 
forskellige elementer som kreativitet, praktisksans, 
koordination, matematik og lignende, der er med 
til at gøre opgaverne sjove, lærerige og 
udfordrende. 
 
Kommunikationen om og samarbejdet med at 
forstå opgavebeskrivelsen for hver enkel 
opgave er desuden en vigtig del af arrangementet, 
fordi man heller ikke i ”det virkelige liv” kan løse en 
opgave, man ikke har forstået. Derfor er det 
vigtigt, at holdene læser opgavebeskrivelsen 
grundigt igennem - og sikrer sig, at den er 
forstået. 
 
 

Intet ord i opgavebeskrivelse er tilfældigt, og 
læses den derfor ikke grundigt og koncentreret 
resulterer det i, at holdet overser små detaljer i 
opgaven, der gør, at den ikke løses helt korrekt. 
 
Vi har i alt 9 opgaver, som I kan vælge imellem 
– hvis I ikke har nogle specifikke ønsker, udvælger 
vi opgaverne. 
 
Udover disse opgaver indeholder 
TeamChallenge Focus opgaver, der ikke er 
beskrevet i kataloget idet de udvikles/tilpasses 
specifikt til det enkelte tema. For information 
herom kontakt os. 
 
…….Workshoppen bruger tilpassede udgaver   
 
Læs en beskrivelse af opgaverne på de 
efterfølgende sider. 
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Samarbejde gør vi jo egentlig hver dag. De ofte meget komplekse opgaver som vi løser, kræver simpelthen at vi er 
gode til det. Men vi kan også blive endnu bedre. Så TeamChallenge teambuilding med leg og alvor var en god 
øjenåbner til at snakke anderledes samarbejdsformer. 
Det at forlade de trykke rammer i "akvariet" betyder, at vi er blevet inspireret til at afprøve nye veje. 
TeamChallenge var gode til at kridte banen op med nogle teambuildingøvelser og give bolden videre. Tak for en 
super dag!  

 - Jonas Albert Wallin, Odense Kommune 
 
 

 

Holdet sættes ved hjælp af walkie-talkier og LEGO klodser på en sjov og udfordrende kommunikations
-opgave, der også kræver tålmodighed. 
 
Opdelt i 2 mindre hold skal de enkelte hold samarbejde om at bygge en kopi af en figur. Det ene hold 
har en byggevejledning og et sæt klodser og skal således via walkie-talkie instruere det andet hold, der kun 
har et sæt klodser, i at bygge en kopi af figuren. 
 
Det gælder om at holde tungen lige i munden, når der instrueres – og holde ørerne stive når der 
modtages: Sæt den store gule klods oven på den lille røde klods, der sidder oven på den flade sorte ved 
siden af den blå – drej så figuren 90 grader og vend den om. 

Opgave : CopyCat 
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Stikord 

Lego 

Samarbejde  

Walkie talkie 

Tålmodighed 

Kommunikation 

Afsat tid 

30 minutter 
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Alle er enige om, at det var en super lørdag, det var sjovt med de forskellige opgaver og alle kunne deltage. 
Og i ethvert voksent menneske dukker ved leg og konkurrence nye elementer op, såsom det legebarn vi alle inde-
holder. Vi fik grinet af os selv og hinanden, drillet lidt. Forløbet levede til fulde op til vores forventninger. 
 

 - Lone Rønbjerg Knudsen, Odense Kommune (Hjalleseskolens SFO) 
 
 

 

Alle fra holdet skal igennem ét af spindelvævets huller uden at røre og uden at bruge hullerne mere 
end én gang. De mange udfordrende regler gør, at tungen skal holdes lige i munden og struktur og 
planlægning bliver afgørende. 
 
Men først skal spindelvævets sættes korrekt op, og det kræver virkelig samarbejde og en gennemtænkt 
plan. 
 
Taktik og planlægning spiller en afgørende rolle i løsningen af denne opgave; for hvem kan bære, 
hvem skal bæres og hvem kan komme igennem selv – der er mange ting at tage højde for. 

Opgave : Spindelvæv 

Stikord 

Samarbejde 

Kommunikation 

 

Taktik  

Planlægning 

Afsat tid 

25 minutter 
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Vi havde en rigtig god og sjov dag, og jeg skal love for, at de gode "vibes" er fulgt med os hjem! Vores ugentlige 
fredags-morgenmøde var i den grad præget af, at vi havde lært hinanden at kende på en helt ny måde. Vi havde 
det bare vildt sjovt, og det generelle indtryk af dagen - og jer! - er ovenud positivt! 
 

 - Janis Sara Bjornsson, Danisco 
 
 

 

Byg et så højt tårn ud af træklodserne som muligt – lyder simpelt, men er det ikke, især ikke når der 
kun er 15 minutter til rådighed. 
 
For hvilken konstruktion gør tårnet mest stabilt, så det kan bygges så højt som muligt uden at det 
vælter? Og hvor højt er højt nok til at være højere end de øvrige holds tårn? 
 
Samarbejde og taktik er en vigtig del af denne omgave, hvor alle deltagerne pludselig bliver børn igen, for 
tårnet skal for alt i verden ikke vælte, men når det gør, bliver der råbt, skreget og grinet højlydt. 

Opgave : Skævetårn 

Stikord 

Taktik 

Samarbejde 

Kommunikation 

Afsat tid 

15 minutter 
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En enestående, humoristisk og social oplevelse hvor ALLE kan deltage uanset alder, vægt og fysisk tilstand. 
Gennem en hel dags strabadser lærer man at hygge sig, samarbejde og ikke mindst at respektere sine kolleger og  
deres individuelle værdier. 
Til at starte med er ens mål at vinde, dette bliver dog hurtigt erstattet af et naturligt ønske om at gennemføre og 
have det sjovt. Vi i Kongsvang kan varmt anbefale TeamChallenge til alle der vil have en sjov oplevelse i firmaet. 
 

 - Pia Sejr, Kongsvang Rengøringsservice 
 
 

 

Kan I huske matematikken? Det finder vi ud af, for matematik og hovedregning er nøgleordene til at 
komme sikkert igennem minefeltet og finde det rigtige ord, som er lidt lusket. 
 
Men det er ikke nok med matematikken – for I løser kun opgave rigtigt, hvis I har læst 
opgavebeskrivelsen grundigt og været gode til at samarbejde ved at sikre jer, at den er 100% forstået. 
 
I kan få en ledetråd, hvis det kniber med matematikken, men det giver færre point. 

Opgave : Minen 

Stikord 

Taktik 

Samarbejde 

Kommunikation 

Afsat tid 

15 minutter 
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For anden gang har jeg benyttet mig af TeamChallenge teambuilding arrangement, og igen med stor, stor succes. 
3½ time i den skønne natur ved Ishøj strand med et hav af udfordrende opgaver, men også SJOVE opgaver, hvor 
alle kan være med. Ingen behøver at frygte en teambuilding-dag med TeamChallenge, for den er konstrueret, så 
alle – høj og lav – kan deltage. Jeg kan varmt anbefale andre at investere i en sådan dag – den er GULD værd! 
 

 - Rita Elkjær, Københavns Universitet (Institut for Farmakologi og Farmakoterapi) 
 
 
 

 

Tålmodighed er en dyd – især når du ikke selv kan se, hvad der foregår. 
 
Med bind for øjnene skal du sigte på og ramme skydeskiven - en holdkammerat er dine øjne og guider 
dig udelukkende med brug af sin stemme – lidt op, lidt ned, til venstre… nej, nu en lille smule til højre… hold 
den dér… skyd! 
 
Hvad er lidt til venstre og hvordan får I jer stillet så vedkommende, der guider, har det bedst udsyn til at 
sigte? 
 
Meget udfordrende opgave, men også en rigtig sjov opgave, der kræver høj koncentration, god og 
præcis kommunikation og masser af tålmodighed – for begge parter. 

Opgave : Blindskydning 

Stikord 

Samarbejde 

Koncentration 

Tålmodighed 

Kommunikation 

Afsat tid 

25 minutter 
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Vi havde en rigtig sjov og lærerig formiddag med TeamChallenge. Opgaverne var alsidige, så der var brug for den 
adrætte, den regnestærke, dem der var gode til puslespil, at kommunikere, ordleg, kreativitet og meget andet. 
Vi brugte resten af dagen på at gå og diskutere, hvordan det enkelte hold havde løst opgaverne og grine ad hinan-
dens kreativitet for at få opgaverne til at lykkes 
 

 - Lone Schultz, Uni-C 
 
 

 

Deltagerne bliver udfordret på kreativiteten, når de får til opgave at tage en række meget uvante 
billeder, hvor kun omgivelser og deltagerne selv må indgå. 
 
”Selvfed sejrsdans”, ”Radiobil” og ”En scene fra et eventyr” – sådan er 3 af de i alt 15 billeder 
deltagerne skal tage. Derudover kan holdene selv opfinde 2 billeder, som virkelig kræver, at holdene skruer 
helt op for kreativiteten. 
 
Kreativiteten når nye højder, og deltagerne opdager undervejs i denne sjove og lærerige opgave, at de er 
lagt mere kreative, end de selv havde regnet med. 
 
Fotoet herover er ét holds bud på ”team spirit”. 

Opgave : Paparazzi 

Stikord 

Kreativitet Tænke out-of-the-box 

Afsat tid 

30 minutter 
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I Aktivitetscentret Kellersvej var vi meget begejstrede for arrangementet, der var sjovt og ikke mindst 
udfordrende. Alt var tilrettelagt på en måde, der vidner om professionalisme og at man tager kunderne alvorligt. 
Vi havde en god eftermiddag og medaljerne blev behørigt luftet under middagen hvor snakken gik lystigt om 
vores præstationer. 
Kan kun anbefales til andre der skal have en sjov og opbyggelig dag i samarbejdets ånd, eller et "lær hinanden 
bedre at kende-arrangement" 
 

 - Susanne L. Michaelsen, Gladsaxe Kommune (Aktivitetscenteret Kellersvej) 
 
 

 

Jeres evne til at tænke abstrakt og genkende mønstre og former kommer på en alvorlig prøve – 
ligeledes gør jeres samarbejde, kommunikationen og overblik. 
 
4 træbrikker i asymmetriske former skal i denne udfordrende hjerneopgave sammensættes til så 
mange af de afbillede figurer som muligt. 
 
Brikkerne kan vendes og drejes – og tippes med vrangen op og vendes igen, og det kan nemt snyde; for 
en spejlvendt figur er ikke en ny figur, og hvor lang tid skal I nu bruge på én figur, før I giver op og går 
videre? 

Opgave : Geobrikkerne 

Stikord 

Samarbejde 

Overblik 

 

Kommunikation 

Afsat tid 

20 minutter 
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Teambuilding med TeamChallenge var en rigtig god oplevelse med opgaver, der var både udfordrende & sjove 
samt kommunikationskrævende, hvilket var lige, hvad vi havde brug for. 
Humøret under forløbet var højt, og vi har fået en masse gode oplevelser og et øget kendskab til hinanden med 
hjem. Vi har fået det forventede udbytte og tøver derfor ikke med at anbefale TeamChallenge til andre. 
 

 - Jørn Rasmussen, SAS 
 
 

 

Der er brug for både de kreative tanker og de praktiske egenskaber i denne opgave, hvor holdet skal 
lave et reklamespot for arbejdspladsen. 
 
Det er praktisk kommunikation på en sjov og udfordrende måde. 
 
Reklamespottet opføres for de øvrige hold som en del af afslutningen, hvilket altid giver god stemning, 
latter og iver da opgaven som den eneste bedømmes af de øvrige hold og ikke instruktøren. 

Opgave : Reklamespot 

Stikord 

Kreativitet 

Fremførelse 

værdibearbejdelse  

Afsat tid 

30 minutter 
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Der været mange positive tilbagemeldinger fra temadagen. Op til selve dagen var der rigtig meget snak, flere var 
både spændte og bekymrede for, om de ville blive udsat for større udfordringer, end de synes de kunne klare. 
Vi var ca. 100 mennesker og der var højt humør fra morgenstunden, og da alle var blevet opdelt i hold og iført de 
forskelligfarvede holdtrøjer, var der dyb koncentration og stort engagement hele vejen rundt. 
 
De meget forskelligartede opgaver blev udført med stor iver og under rigtig meget latter. Herligt at være sammen 
med sine kolleger på en HELT anden måde. Opgaverne var udfordrende på hver deres måde, men alle kunne være 
med. Det var en skøn dag, og vi følte os helt trygge, da vi oplevede at TeamChallenge havde fuldstændig styr på 
det - meget professionelt arrangement. 
 

 - Rikke Steen Andersen, Glostrup Hospital (Afd. G) 
 
 

 

24 kegler med hver sit bogstav skal sættes sammen til et sammensatnavneord – men, hvad er det 
nu lige et navneord er? Og hvordan kan man lave et ord på 24 bogstaver uden et eneste ”e”? 
 
En meget svær opgave, der kræver sprogkendskab, tålmodighed, taktik og snarrådighed, for I kan få 
ledetråde, der giver jer små, men måske afgørende, fif til løsningen af opgave. Men det giver færre point – 
vil I satse på at løse den uden, eller vil I have hjælp? 
 

Opgave : MindMap 

Stikord 

Taktik 

Samarbejde 

Kommunikation 

 

Tålmodighed 

Sprogkendskab 

Afsat tid 

30 minutter 
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Tak for et lærerigt arrangement på en rigtig sjov måde, hvor opgaverne er gode og passer til alle aldersgrupper. 
Vi havde en super god dag med fantastisk flot vejr, og vi vil absolut gerne anbefale det til andre. 
 

 - Inger Olsen, Grand Gru Rengøring 
 
 

 

Prisen på arrangementet er afhængig af 
antallet af deltagere og arrangementets 
varighed/antallet af opgaver. 
 
Herunder har vi opstillet et priseksempel på 
vores arrangementer med forskellige deltagerantal. 
Priser i DKK ex. moms: 

Passer priserne ikke til jeres budget - så 
fortvivl ikke, vi kan i langt de fleste tilfælde 
tilpasse arrangementet til jeres behov, hvad enten 
det er indhold eller pris. Så kontakt os endelig for 
at høre om mulighederne. 
 
På vores hjemmeside kan du se flere 
priseksempler på deltagere i intervallet 10-
deltagere startende ved 10 og sluttende ved 250. 
Sammen med priseksemplerne kan du også se pris 
på medaljer og benyttelse af områder – brug dette 
direkte link: 
 
teamchallenge.dk/pris 
 
Vi giver meget gerne et konkret og uforpligtende 
tilbud på arrangementet – bestil tilbud via dette 
direkte link: 
 
teamchallenge.dk/tilbud 
 
Du er også altid velkommen til at kontakte os 
– det kan du gøre via: 
 
• E-mail : info@teamchallenge.dk 
• Telefon : 75 84 00 00 
 

Hvad koster TeamChallenge 
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Antal 
deltagere 

TeamChallenge 
 

5 opgaver 
3 timer 

TeamChallenge Fokus 
(tilpasset arrangement) 

7 opgaver 
3,5 timer 

      

10 8.550,- 10.050,- 

20 10.550,- 13.150,- 

40 13.950,- 17.150,- 

60 17.350,- 21.150,- 

80 20.750,- 25.150,- 

100 24.150,- 29.950,- 

140 30.950,- 37.150,- 

160 34.350,- 41.150,- 

200 41.150,- 49.150,- 
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Det er altid med lidt rystende hænder, når man overlader sit personale til en ”fremmed”, da et fejlslagen  
teamudviklings arrangement, kan tage mange ledelsesmæssige ressourcer at rette op på efterfølgende! Når det så 
er sagt og skrevet, kan jeg efter et absolut professionelt forløb, og et yderst veleksekveret teambuilding  
arrangement på C. E . Andersen’s hovedadresse i Nakskov, give mine bedste anbefalinger og store roser til Niki og 
TeamChallenge. Tak for en virkelig sjov og lærerig dag, hvor alle kunne være, og også var med! 
  

 - Søren B. Andersen, Produktionschef , C. E. Andersen A/S 
 
 

 

I workshop-modellen løser I opgaverne i fællesskab 

Ønsker I at alle deltagerne skal løse 
opgaverne i fællesskab som en samlet gruppe, 
og arrangementet dermed ikke skal indeholde et 
konkurrenceelement, skal I vælge vores workshop. 
 
TeamChallenge workshop er nemlig udviklet 
specifikt til at imødekomme de kunder, der ikke 
ønsker at opdele deltagerne i mindre grupper, men 
derimod ønsker, at alle deltagerne skal deltage i at 
løse opgaver samlet for dermed at fokusere på en 
samlet oplevelse, hvor alle bidrager til en fælles 
løsning. 
 
TeamChallenge workshop er derfor et 
fællesskabs arrangement, hvor den legende og 
tempofyldte konkurrence udskiftes med tid til 
samtale, evaluering og de rolige, men udfordrende 
oplevelser det giver undervejes til målet. 
 
Workshoppen er stadig sjovt, udfordrende og 
lærerig - og med et præg af leg. Vi bruger 
nemlig vores velkendte opgaver, som tilpasses 
jeres kontekst og deltagerantal. Der er 
udfordringer til alle og grin undervejs. 
 
I skal bruge TeamChallenge workshop, fordi I 
får et arrangement, hvor den fælles indsats er 
hovedtemaet, og hvor læringen er, at hver enkelt 
af jer er en vigtig brik i det daglige puslespil; og så 
selvfølgelig fordi I oplever nye sider af hinanden og 
får skabt en masse gode og sjove fælles 
oplevelser. 
 
 
 
 
 

Opgavernes præcise udformning afhænger af 
deltagerantal, tid og jeres ønsker. For at give en 
ide om, hvordan opgaverne bruges til workshop-
modellen, er her et eksempel på hvordan 3 af 
opgaverne kan bruges til et 2-timers arrangement: 
 
CopyCat - Opgaven opbygges som en kæde, hvor 
deltagerne opdelt i mindre hold/kæder 
samarbejder om at instruere det næste led i kæden 
i at bygge en bestemt Lego figur. Hver kæde 
bygger og videregiver instruktioner til næste kæde 
- og der vil være indbygget lidt ekstra udfordringer 
undervejs. 
 
Minen - Opdelt i mindre hold skal holdene 
samarbejde indbyrdes og med hinanden om at løse 
opgaven, hvor hvert hold får en del af 
informationen, der forklarer hvordan opgaven skal 
løses. Holdene skal så i samarbejde med hinanden, 
finde ud af I hvilken rækkefølge informationerne 
skal bruges efterfølgende hjælpe hinanden med 
den praktiske udførelse af opgaven. 
 
Paparazzi - Opdelt i mindre hold, skal et hold af 
gangen frembringe stil-billederne ved at instruere 
et andet holds deltagere i stå sådan at billedet 
frembringes. Kun holdet der instruerer kender 
udsagnet, når de er tilfreds med billedet, skal de 
øvrige tre hold gætte hvad Det skal forestille. Her 
kan give et ledetråd af instruktøren. Opgaven vil 
være lidt som et live gæt-og-grimasser. 

Vi kan også : TeamChallenge Workshop 
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Vi var utroligt glade for det 3 timers arrangement, som vi fik fra TeamChallenge. Alle aldre nød arrangementet.  
Som planlægger af arrangementet var det dejligt, at man blot skulle være tilskuer, mens alt, som tilladelser, 
tidsplan, opgaver med videre blev håndteret. 
 
Vi satte pris på, at der kun var én instruktør ved basen, og at man derfor selv skulle læse og forstå opgaverne ved 
de forskellige opgaver. Det er en god træning i kommunikation, og at læse opgaveteksten. Derudover er lidt 
intern konkurrence i hold altid en opkvikker til en firmafest.  
 

 - Christina Monefeldt Rasmussen, ADVODAN Lyngby 
 
 

 

Vores historie 

 

Vi startede i 2005 under navnet CityChallenge 
- fordi det oprindelig foregik på grønne arealer 
inden i byerne. Da Niki overtog virksomheden i 
2007 ændrede vi navn til syneimi teambuilding. 
 
Ordet syneimi® er oldgræsk og betyder 
’at udrette sammen’, og selvom vi sidenhen har 
udskiftet navnet er sætningen stadig fundamentet 
for vores arrangementer. 
 
Navnet syneimi illustrerede både vores 
opfattelse af, hvad fundamentet i teambuilding er, 
og at vi havde et større udbud af arrangementer.  
 
Gennem samarbejdspartnere lavede vi nemlig i 
en årrække teambuilding med sang, dans og musik. 
Vi besluttede dog, vi kun ønskede at udbyde vores 
eget arrangement CityChallenge. 
 
I takt med at kunderne ønskede, at 
arrangementet skulle foregå på et hotel, et 
konferencecenter eller et 3. stedet, hvor kunden i 
forvejen befandt sig, ændrede vi konceptet, og med 
tiden besluttede vi så at udfase navnet 
"CityChallenge" - fordi det ikke længere 
nødvendigvis foregår i byerne; det kan det godt, 
intet problem i det, men det kan også foregå alle 
andre steder. Vi er ikke bundet til et fast lokalitet. 
 
TeamChallenge blev det nye navn - og det 
fortæller meget godt kernen i arrangementet, 
nemlig at holdet udfordres for derigennem at lære 
om sig selv og sine kolleger og få nye og 
anderledes oplevelser. 

Udgivelsesinformation 

 

Dette katalog er udgivet af TeamChallenge – vi 
tager forbehold for trykfejl, ændringer i pris og 
arrangementets indhold. 
  
 
TeamChallenge®  
v/ yiati group (Niki Gade) 
Finlandsvej 37, 3.  
7100 Vejle 
 
tlf. : 75 84 00 00 
 
e-mail: info@teamchallenge.dk 
 
hjemmeside: teamchallenge.dk 
 
CVR: 25 86 73 51 
 
TeamChallenge®, et præg af leg®, syneimi®, 
TeamChallenge menneskepyramiden og det samlede 
TeamChallenge logo er registrerede varemærker, 
der tilhører yiati group, og må ikke anvendes af 
tredje part uden forudgående skriftlig aftale. 
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Vi havde en rigtig god dag, med et 
indhold, som svarede til det forud 
drøftede - og i øvrigt som passede meget 
fint i forhold til vores behov for aktivitet. 
Der var et godt flow i opgaverne og et 
godt mix af forskellige opgavetyper. 
  

- Claus Andersen, Grontmij 
 

 

 

 


