
KONFERENS MED UPPLEVELSER



UT I NATUREN
Skogsbada i naturens egna SPA.
Att sakta vandra in i skogen – andas – ta några dju-
pa andetag – öppna dina sinnen, det är Skogsbad. 
Vi rör oss sakta, stannar upp, andas och tillåter vi 
våra sinnen att insupa stillheten och de milda intryck 
som skogen ger oss. 

WALK & TALK
Vandring med teamövningar ute i naturen. Den 
perfekta kombon istället för grupprum!
Efter intensiva timmar i konferenslokalen är det skönt 
att komma ut och lufta sinnet med vandring. Veten-
skapliga studier påvisar att frisk luft och miljöombyte 
öppnar upp för nya tankegångar och skapar förutsätt-
ningar för fortsatt effektivt möte. Hovdala vandrings-
center i Hässleholm erbjuder härliga naturupplevelser 
för både kropp och själ. Spirit Event anpassar vand-
ringsturen efter era förutsättningar och kan även kom-
binera det med givande teamövningar längs vägen. 

Läs mer om Spirits Event här:  
https://www.spirit-event.com/

UPPLEVELSEN BIDRAR TILL ATT:
•  Minska stressrelaterade sjukdomar 
• Stärka immunförsvar 
• Öka kreativitet 
• Öka förmågan att fatta beslut. 
• Reglera nervsystemet, vilket ger en hälsosam balans 

mellan aktivering och avslappning.
• Max 12 p 
• Pris: 7800 kr (ex moms)
• Tid ca 3h

TIPS!  
Kombinera med föreläsning ”Vad f*n tycker jag är 
kul?” Om återhämtning istället för utmattning. Före-
läsning 1h: 5990 kr (max 30 p)

Läs här: Källarbacken AB www.kallarbacken.nu

https://www.spirit-event.com/
http://www.kallarbacken.nu


ETT ÄVENTYR PÅ HÖG HÖJD
Ett äventyr på många nivåer med Multilevel 
(ziplines, höghöjdsbana, klätterträd etc)
Äventyrligt och engagerade aktivitet som är anpassa-
de för alla, även den som har någon form av funk-
tionshinder. 

Perfekt för grupper mellan 5 och 15 personer. Kick-
off, företags event, föreningar, skolor etc. Här erbjuds 
äventyr på många nivåer (ziplines, höghöjdsbana, klät-
terträd. Välkommen till fots eller i din rullstol. Anlägg-
ningen ligger i Sandåkra 13 km från hotellet. Vi ordnar 
gärna transport.

Läs mer: www.multilevel.se

MAT, SMAK & DRYCK -  
STATTS KREATIVA MIDDAG 
Få saker skapar sån gemenskap i grupp som att 
laga mat tillsammans. Vi tar det ett steg till. 
Med handledning av vår personal får gruppen uppde-
lade i olika team arrangera förrätt, dessert, dukning, 
prova ut viner och agera toastmaster. 

Pris: 350:- /p från 10 - 20 pers.

Pris: 7000:- från 20 – 60 pers.

Rek. antal. Från 10 - 60 p.

• I priset ingår: Inköpta blommor som de kan göra 
egna blomsterdekorationer av, glitter, flärpor, ser-
pentiner, girlanger, konfetti etc. Rekvisita t ex hattar, 
peruker, glasögon, teatersmink etc. 

• Kostnaden för middagen ingår i offert under posten 
konferensmiddag. Ovan avser kostnad för aktiviteten.

• Varmrätten tillagas av vår personal i vårt kök. 

Multi- 
level!

Smakrik
upplevelse

www.multilevel.se


GROTTMIDDAG MED VISNING
Konferens med helpension på Statt & middag 
i Tykarpsgrottan
Överraska deltagarna med middag i kande-
labrarnas sken 12 meter under jorden blir garan-
terat en succé och snackis för gänget upp till 50 
personer. Därtill berättar ägarfamiljen om histori-
en och grottans utveckling.

I Tykarpsgrottan 12 m under jorden har böndernas 
drängar och pigor brutit kalksten under sekel. Med 
hammare, kilar och hackor bröts kalk stenen i block 
och bars upp för hand till de väntande oxspannen. 

Brytningen i Tykarpsgrottan påbörjades under 
1700-talet och upphörde 1888. Än idag pågår 
kalkbrytning i Ignaberga kalkbrott. Kvar i underjor-
den finns en mystisk värld, en 20 000m² stor labyrint 
av gångar och pelarsalar, en värld helt skapad av 
människohänder under århundraden. Hit ner, bland 
de mäktiga pelarsalarna, sökte sig Tage Danielsson 
med filmteam där de funnit ett tillräckligt mystiskt 
gömställe för Ronja Rövardotter. Det är också här 
som scener ur Kullamannen och tv-serien Snappha-
nar är filmade. 

Kontakta oss för information & pris. 

Läs här: Tykarpsgrottan.se

KAFFEGÖKSPROVNING
En annorlunda provning där fakta, anekdoter, 
historia och provsmakning blandas hej vilt!”
”Att dricka kaffegök är en tradition som går långt 
tillbaka i historien. Men hur dricker man kaffegök på 
bästa sätt? Vilken sprit skall man använda, och vilket 
kaffe ger bästa smak - kokkaffe eller bryggkaffe? 
Frågorna är många. Ta reda på svaren. 

Pris: 595 kr / p. Minsta antal 20 (max 40). 

ALLA ARANGEMANG PÅ DENNA 
SIDAN  ÄR I SAMMARBETE MED

https://www.tykarpsgrottan.net/se


KAFFEGÖKSPROVNING
En annorlunda provning där fakta, anekdoter, 
historia och provsmakning blandas hej vilt!”
”Att dricka kaffegök är en tradition som går långt 
tillbaka i historien. Men hur dricker man kaffegök på 
bästa sätt? Vilken sprit skall man använda, och vilket 
kaffe ger bästa smak - kokkaffe eller bryggkaffe? 
Frågorna är många. Ta reda på svaren. 

Pris: 499 kr / p. Minsta antal 15 (max 40). 

THE HISTORY OF TASTE! 
Rom-, whisky- och avecprovningar
Rikard  ”REX” Andersson är konnässör 
inom både whisky(Skottland) och rom. 
Han har haft provningar i över 10 år och 
skräddarsyr efter dina önskemål. Under 
provningen används bildspel för att det 
skall bli enklare för deltagarna att följa 
med och få en större upplevelse.

Aktiviteten utförs på hotellet.

BARTENDERSKOLA
Lär dig konsten bakom klassiska cocktails
Vill du imponera med riktigt goda drinkar?  Du lär dig 
blanda klassiska drinkar. Vår bartender visar och ger dig 
de bästa knepen för den perfekta drinken.

Inkluderat i pris: 1h utbildning, provsmakning  
samt välkomstdrink. 

Pris: 200 kr per persxon exkl. moms 

Antal: 5-20 personer

Kan bytas mot: (för större sällskap) 
Whiskeyprovning 250 kr per person (5 sorter provas)  
eller Romprovning 250 kr per person ex (6 sorter provas).  
*Uppstartsavgift 2000 kr ex moms oavsett kurs.  

SMAKRIKA UPPLEVELSER
I samarbete med Café MADRIX, Choklad,  
Te & Kaffebod Hässleholm
CHOKLAD & LAKRITSPROVNING
Världens bästa kombination där du provar lakritsrötter 
och kakaobönor med bakgrund och historik. Lyxig chok-
lad & lakrits i en härlig mix från olika delar av världen.
CHOKLADPROVNING
Du provar kakaobönor & lyxig choklad som kommer  
få ditt smaksinne att nå nya exotiska höjder. En trevlig 
och MYCKET god aktivitet. 
Choklad / Lakritsprovning för er vid 10 personer eller fler 
250 kr per person exkl moms (299 kr - 349 kr ord. pris) 

Större sällskap efter offert (fler än 20)

Samtliga aktiviteter i samarbete med Café Madrix, Choklad,  
Te & Kaffebod Hässleholm sker på Hotel Statt.
Läs mer om Madrix här: www.madrix.se

Smakrik
upplevelse

http://www.madrix.se/


SÅNGUNDERHÅLLNING 
Stina är en bred artist som levererar massor av 
energi, interagerar naturligt med publiken och 
sjunger allt från schlager till country. 

Prisexempel frånpris: 30 min 3 000 kr • 60 
min 7 500 kr 

KÖRWORKSHOP
Perfekt för att skapa ”vi”- känsla!

Leds av Stina som har många års erfarenhet 
av att leda kör. 

Prisexempel frånpris: 30 min 3 500 kr, 60 
min 5 500 kr

Aktiviteten utförs på hotellet.

DOUGLAS NORDENBELT
Magiker & entertainer
En scenvan underhållare och/ eller konferencier som bju-
der på en härlig mix av allvar, trolleri, humor och tanke-
läsning. Garanterat minnesvärt och förhöjande! 

MAGISK KVÄLL
En helkväll med Mingeltrolleri vid gästernas ankomst och 
under kvällen fängslande Scenshow. Eller varför inte en 
Close up show för det mindre sällskapet på max 30p?  Kan 
du klura ut tricket?   
Show: 20-40 min.

Det bästa upplägget för just ditt event diskuteras direkt  
med Douglas. 

MAGIC WORKSHOP 
Hur magisk är du? Kan gruppen skapa magi tillsammans?   
I mindre grupp jobbar ni med problemlösning och lär er 
magi av denna professionella magiker. Det krävs inga för-
kunskaper inom det magiska området, alla kan lära sig! 

Antal personer: 5-20

Längd: Cirka 1-2 h. Efter önskemål.

Läs mer om Douglas här: www.nordenbelt.com

PER-OLA SANDBERG
Interaktivt music quiz med Per-Ola höjer  
garanterat stämningen, snabbt. 
Frilansmusiker, radiopratare och beteendevetare som  
gör många olika och roliga grejer. 

Vill du veta mer? http://www.perolasandberg.se/

https://www.nordenbelt.com/
http://www.perolasandberg.se/


MODERATOR  – STATT REKOMMENDERAR! 
Håcan Nilsson - Hässleholms egen Skavlan.
“Vikten av att kunna prata allvar på ett humoristiskt sätt”

Håcan har intervjuat otaliga personer med kända namn. 
Han är även moderator för panelsamtal inom vitt skilda 
ämnesområden. Man har benämnt honom som en “arena-
konferencier” med monologer och dialoger i precis rätt  
sammanhang och alltid med glimten i ögat och skrattet 
alldeles intill.

FÖR HÄLSANS SKULL...
Lisa Kaptein Kvist årets PT 2010
Med en stor dos humor och prestigelöshet inspirerar Lisa 
till att äntligen ta tag i det där med träning. Hon är väldigt 
konkret, talar klarspråk och försöker inte försköna hur det 
faktiskt är. Lisa håller även rena föreläsningar. 

Manuellt motstånd En bra träningsmetod för att öka sam-
manhållningen och ger många skratt. En bra övning att 
”ta med sig hem” där du använder din egen kroppsvikt för 
styrka och kondition. 

Yogainspirerat pass. Kanske behöver gruppen bara lugn 
och ro? 

Boxning - Ett riktigt bra sätt att ”träffa” chefen - Många 
skratt utlovas! 

Vill du veta mer om Lisa? https://lisakapteinkvist.se/

Aktiviteten utförs på hotellet.

HJÄLP! ÄR DET NÅGON SOM KAN 
HJÄRT -OCH LUNGRÄDDNING?
Varannan timme drabbas någon av hjärtstillestånd  
i Sverige. Du kan vara skillnaden på om någon över-
lever eller inte. Passa på och lägg två timmar av er 
tid nu när ni ändå samlat alla och se till att ni kan ta 
hand om varandra om olyckan är framme.

Utbildningen läggs med fördel in som en del i  
grupparbete vid konferenser med större grupper.

Max 12 pers per grupp. 

Utbildningen utförs av All Hands on Deck i enlighet  
med Svenska HLR-Rådets riktlinjer.

https://lisakapteinkvist.se/


URSPÅRAT 
Vi inspireras av det klassiska omåttligt populära 
TV programmet På Spåret 
Känner ni igen vägarna, naturen eller kan ledtrå-
darna få er att gissa plats…? Det gäller för teamen 
att gissa vart vi är på väg och desto tidigare man 
svarar desto fler poäng tjänar man. 

Prisexempel från 480 kr/ p. 
Tid: 1 - 1,5 h
Rek. 10 - 100+ p med lag-gruppstorlek 2- 4 p. 
Konferencier ingår. Transport kan tillkomma.

MASTERMIND
En utmaning i logiskt tänkande, kvickhet och 
allmänt vetande. 
Slutligen möts alla i en rafflande finalgren och da-
gens Mastermind koras! 
Teamen utmanar varandra i olika tävlingar. Alla 
möts i olika övningar, där deltagarna behöver var-
andra för att lösa problemen som kommer till dem

Prisexempel:  392 kr/ p. 
Tid: 1 - 2 h
Rek. 12 - 80+ p. Grupper om 4-8 p är lagom. 
Primärt en inomhusaktivitet som kan anpassas för 
utomhusbruk

DA VINCIS BOX
Problemlösning, kommunikation, kreativitet och 
logiskt tänkande.
Gruppens olika kompetenser och samarbetsförmå-
ga är en förutsättning att lösa uppgiften. Enda sättet 
att öppna boxen är att tänka utanför den. 
I en nervkittlande kamp mot klockan utmanas 
teamen i Da Vincis Box att öppna ett kassaskåp 
innan tiden är ute. Varje team får en egen låst box 
som innehåller ytterligare fem låsta lådor där de 
skall lösa gåtor och knäcka koder för att komma 
närmare målet, att hitta den slutgiltiga koden till 
kassaskåpet. 

Pris från 419 kr/ p.  
Lagom tid för aktivitet är 1-1,5 h. 
Rek. 12 - 200 p. Lagom gruppstorlek 4-6 p.

HOTELLMORDET
Ett mord har skett på hotellet. Vem är mördaren? 
En klurig inomhusaktivitet som passar perfekt vid 
alla tillfällen. I hotellmordet får ni ta del av en 
utredning där samarbete och slutledningsförmåga 
sätts på prov. En stilla aktivitet där ni måste vara 
uppmärksamma på de små detaljerna. 

Prisexempel: från 325 kr/ p. 
Tid; 1,5 - 2 h
Rek. 10 -100 p

I SAMARBETE MED SPIRIT EVENT
Statt rekommenderar: 
• Urspårat
• Mastermind
• Da Vincis bok
• Hotellmordet
Vill du veta mer om Spirits Event? 
https://www.spirit-event.com/

https://www.spirit-event.com/


I SAMARBETE MED GREEN HAT PEOPLE
Tar medarbetarna från passiva åhörare till aktiva deltagare, genom att låta dem arbeta och lösa  
problem tillsammans i små grupper. 

Detta görs på ett banbrytande sätt genom att kombinera spelmekanismer, peer-2-peer learning och den  
senaste digitala tekniken. Företaget kan kommunicera med de anställda på ett nytt och mycket mer  
engagerande sätt.

• Bygg en starkare företagskultur.
• Mer interaktiva digitala möten.
• Lansera nya värderingar eller en ny strategi.
Vill du veta mer om Greenhat people? https://www.greenhatpeople.com/

MINGEL
Ett lättsamt roligt spel där man tävlar i lag om 3-5 pers. Alla 
lag tävlar emot varandra men lagen måste också interagera 
med andra lag under flera utmaningar för att vinna. Spelas 
oftast i samband med fördrinken eller innan en middag/kon-
ferens. 

45 min speltid.

Spelas i surfplattor som vi tillhandahåller. (Covid-19 anpassad)

 VIRTUELLT ONLINE
Ett engagerande och virtuellt Escape Game. I “Beat the Hack-
er” utmanas spelarna att lösa kluriga uppdrag tillsammans. 
Under spelets gång låses successivt nya nivåer upp, med 
stegrande svårighetsgrad. Kan spelas online var som helst, i 
konferensrummet men också utspridda i hotellet.

45 min speltid.

 

GREEN HAT CHALLENGE
En rolig, kreativ och triggande poängjakt som spelas i små 
grupper i city med GPS triggade zoner och med över 180 
uppdrag i spelet. 

90 min speltid. 

Spelas i surfplattor som vi tillhandahåller. (Covid-19 anpassad)



Vill du veta mer om oss: https://www.specialsport.se/
Aktiviteten utförs på hotellet.

EN GÖR INTE JOBBET
En sammansättning av olika övningar med problemlösning 
med inriktning på team och kommunikation. Här blir det tydligt 
att gruppens gemensamma kunskaper spelar roll.

Pris: $$ 

Antal: 10-500 personer

SPECIAL SPORT SCHOOL  – THE SKY IS THE LIMIT!
Med hjälp av Special Sport School och Statt kan du skapa möjligheten  
att höja eventet till något utöver det vanliga.

Upptäck Hässleholm på ett helt nytt sätt. Möjligheterna är oändliga. 

Ett framgångsrikt samarbete mellan Special Sport School & Statt.

Smakrik
upplevelse

KOCK KAMPEN
Olika tävlingar i kockarnas värld. Hur har du det med luktsin-
net? Vet du hur stor en 150 grams laxfilé är? Kan du  
separera en äggula och hur snabbt går det? Utmana dig inom 
den kulinariska världen.

Pris: $$ 

Antal: 10-500 personer

HUR SKA DET LÅTA?
Musiktävlingen som ger en perfekt start på kvällen. Lag mot lag 
sätts musik-kunskaper på prov. Bild, text och musik används och 
skratt utlovas. I denna aktivitet använder vi oss alltid av LIVE 
musiker.

Pris: $$$ 

Antal: 20-200 personer

https://www.specialsport.se/


Förfölj oss gärna i sociala medier

THE ARTIST
Måla och skulptera i lera. Forma ett tema, en produkt 
eller skapa fritt. Hur skapar du företagskultur i lera? 
Till sin hjälp får alla en mängd roliga och praktiska 
redskap.

Pris: $$ 

Antal: 10-500 personer

MÄSTARENS MÄSTARE
Olika fysiska och icke fysiska tävlingar liknande det 
som sänds på TV. Olika aktiviteter där grupperna rote-
rar och testar sina gränser i en unik miljö.

Pris: $$$ 

Antal: 20-200 personer

HAKA – WOW!
Som enda svenskt eventföretag erbjuder vi äkta HAKA 
dans. HAKA är en Nyzeeländsk krigsdans som  
används för att sammansvetsa grupper. 

HAKA är en katalysator, ett verktyg som ökar individens 
förmåga att bidra till gruppen i sin mest kraftfulla form.

Pris: $$$$ 

ÄR DU INSPIRERAD OCH REDO ATT UTMANA DIN GRUPP? VI ÄR.... 
Nu har du tagit del av de upplevelser och samarbetspartners vi vill slå ett extra slag för och 

vi hoppas att något har intresserat dig och underlättar din planering. 

Samtliga aktiviteter offereras utifrån behov. 

Priserna i dokumentet är exkl. moms. 

Om du väljer ett arrangemang som utförs av någon utav våra samarbetspartners Sports 
Event School, Spirit Events eller GreenHat People kommer vi att sätta dig i kontakt med dem 
för fortsatt planering av den delen av arrangemanget. De kommer att hålla oss informera-

de. Vi posterar även gärna den kostnaden på den totala konferensfakturan. 

För att bokning eller offert vänligen kontakta oss på boka@statt.se eller 0705 – 800 374.  
Läs mer om oss på statt.se/konferens.

https://www.facebook.com/statthassleholm/
https://www.instagram.com/statthassleholm/
https://www.linkedin.com/company/hotel-statt-hässleholm/
mailto:boka%40statt.se?subject=Boka%20konferens%20p%C3%A5%20Statt%20i%20H%C3%A4sleholm%21
http://statt.se/konferens.

