
KONFERENS MED UPPLEVELSER



UT I NATUREN
Skogsbada i naturens egna SPA.
Att sakta vandra in i skogen – andas – ta några djupa 
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. Vetenskapliga 
studier påvisar att frisk luft och miljöombyte öppnar 
upp för nya tankegångar och skapar förutsättningar 
för fortsatt effektivt möte. Hovdala vandringscenter i 
Hässleholm erbjuder härliga naturupplevelser för både 
kropp och själ. Spirit Event anpassar vandringsturen 
efter era förutsättningar och kan även kombinera 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. Föreläsning 1h: 
5990 kr (max 30 p)

Läs här: Källarbacken AB www.kallarbacken.nu

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


KLIMATSMARTA ÄVENTYR PÅ HÖG HÖJD! 
Ziplines, klättring i höghöjdsbanor och  
klätterträd. Vedeldad grill
Gör konferensen till en oförglömlig, individ- och grupp-
utvecklande outdoor-aktivitet på Nävlingeåsens underbara 
sluttningar!

Flera olika paket att välja mellan beroende på hur extremt 
ni önskar och vilka förutsättningar just er grupp har.  
Avsluta med att gruppen grillar och dricker något gott 
tillsammans. Välkommen till fots eller i din rullstol.

MultiLevel finns i Sandåkra, 12 km från hotellet.  
Vi ordnar gärna transport. 

Antal 4 – 35 personer

Priser från 499 – 1599:-/person.

Öppet alla dagar med förbokning. 
Läs mer: www.multilevel.se

STATTS KREATIVA MIDDAG  
MAT, SMAK & DRYCK 
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: 395:- /p från 10 - 20 pers.

Pris: 7995:- från 20 – 60 pers.

Rek. antal. Från 10 - 60 p.

• I priset ingår: Inköpta blommor som de kan göra egna 
blomsterdekorationer av, glitter, flärpor, serpentiner, 
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 garanterat en succé och snackis 
för gänget upp till 50 personer. Därtill berättar ägarfamiljen om historien 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 Igna-
berga kalkbrott. Kvar i underjorden 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 Snapphanar 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). 

Läs här: Tykarpsgrottan.se

PADEL
Få igång kroppen med en uppfriskande  
padel-turnering på PACO Padel i Hässleholm.
Vi hjälper till att arrangera mexicano, americano eller 
padel-lektion för grupper upp till 24 personer. Både 
inomhus- och utomhusbanor finns. Pris utifrån  
förfrågan. PACO Padel ligger ca 2 km från hotellet. 

Läs mer på https://www.pacopadel.se/

ALLA ARANGEMANG PÅ DENNA 
SIDAN  ÄR I SAMMARBETE MED

https://www.tykarpsgrottan.net/se
https://www.tykarpsgrottan.net/se
https://www.pacopadel.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). 

SMAKRIKA UPPLEVELSER
I samarbete med Café MADRIX, Choklad,  
Te & Kaffebod Hässleholm

CHOKLAD & LAKRITSPROVNING  399 kr
Världens bästa kombination där du provar lakritsrötter och ka-
kaobönor med bakgrund och historik. Lyxig choklad & lakrits i 
en härlig mix från olika delar av världen.

CHOKLADPROVNING  399 kr
Du provar kakaobönor & lyxig choklad som kommer  
få ditt smaksinne att nå nya exotiska höjder. En trevlig och 
MYCKET god aktivitet. 
Från 10-20 personer 
För större sällskap kan andra priser erbjudas. 
Priser inklusive moms. Priser per person.
Lokalhyra kan tillkomma.
Samtliga aktiviteter i samarbete med Café Madrix, Choklad, 
Te & Kaffebod Hässleholm sker på Hotel Statt.

Läs mer om Madrix här: www.madrix.se

THE TREEHOUSE  
”WINE & DINE IN THE TREES”
Vi erbjuder en 6-rätters avsmakningsmeny med  
utvalda viner. En helt unik smakupplevelse högt  
uppe bland träden.

Avsmakningsmeny 650 kr  
Vinpaket 600 kr  
Alkoholfritt dryckespaket 300 kr 

Priser inkl. moms. 

Minimum 15 personer.  
Alla dagar i veckan på förfrågan. 

www.treehousehovdala.se

Smakrik
upplevelse

http://www.madrix.se/
http://www.treehousehovdala.se


DOUGLAS NORDENBELT
Magiker & entertainer
En scenvan underhållare och/ eller konferencier som bjuder 
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/

ROLIGA TIMMEN!
Den ultimata festaktiviteten där ni får chansen att tävla i en 
riktig Game Show! Liknande På spåret, Doobidoo och Alla 
mot Alla! 

En färgsprakande show med roliga tävlingar som vår proff-
siga programledare leder er igenom! 

Varje lag tilldelas en trådlös buzzerknapp och nu gäller det 
för lagen att samla ihop så många poäng som möjligt. 

Med både kunskap och humor, lämpar sig aktiviteten som 
pulshöjare till middagen eller mötet. Finurliga tävlingar, 
skojiga dueller, roliga intervjuer och en skämtsam program-
ledare – Allt förpackat i vår hejdundrande Game Show!

Från 4 – 500 deltagare från ung till äldre 
Tid: 60 eller 90 minuter 
Pris: på offert
Läs mer här: https://roligatimmen.se/

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


DA VINCIS BOX 

Ett utvecklingsverktyg för gruppdynamik i escape 
room-format. 
I en nervkittlande kamp mot klockan utmanas teamen i Da Vincis 
Box att öppna ett kassaskåp innan tiden är ute. Problemlösning, 
kommunikation, kreativitet och logiskt tänkande ställs på prov. 
Gruppens olika kompetenser och samarbetsförmåga är en förut-
sättning för att lösa uppgiften. Enda sättet att öppna boxen är att 
tänka utanför den. 

Plats: Er Konferenslokal
Antal: 4-200
Tid: ca 1h 15min 

ROCKET SCIENCE
En riktig höjdare! 
I Rocket Science ska teamen bygga en raket som skickar ett ägg 
30 meter upp i luften. Deltagarna skall med begränsat material 
konstruera en fungerande raket. Rocket Science är en fantastiskt 
rolig teamövning för stora som små grupper där kreativiteten 
står i centrum. Ett underhållande sätt att lära känna varandras 
kunskaper och egenskaper. 

Plats: Er Konferenslokal, samt skjutning utomhus
Antal: 4-200
Tid: ca 1h 30min 

BÄSTA MÄSTARE 

Fokus är att ni ska ha en trevlig stund och att ett mer eller 
mindre värdigt vinnare lag koras, samtidigt som alla får ett gott 
skratt.  Aktiviteten genomförs utomhus. 

Olika fysiska och icke fysiska tävlingar som  liknar det som 
sänds på TV (dock mindre fysiskt).

Detta är en aktivitet som syftar till att ta gruppen ut det  
vardagliga, allt för att skapa förutsättningar för lagbygge  
och kommunikation. 

Plats: Utomhus, tex en park eller strand.
Antal: 10-200
Tid: ca 1h 30min 



HAKA
Som enda svenskt eventföretag kan vi erbjuda  
äkta haka.
Haka är en maorisk utmaningsritual som traditionellt utförs i 
grupp. Med denna aktivitet svetsas ni samman till ett starkare 
team. Enligt legenden är haka är en katalysator, ett verktyg för 
att öka individens förmåga, för att sedan i sin mest kraftfulla 
form bidra till bättre lagsammanhållning. Utövandet leds av en 
maorier från Ngati Kahu-stammen på Nya Zeeland. Varje event 
blir en minst sagt oförglömlig upplevelse för gruppen.

Plats: Ute eller inne, beroende på er grupp mm. 
Antal: 10- 900
Tid: ca 1h 

Vill du veta mer om Spirits Event? 
https://www.spirit-event.com/

MUSIC QUIZ!
Vi delar in er i team där varje bord har en mentometer för att 
svara på frågorna som visas på projektorduken. Det gäller att 
både svara rätt men även snabbt, samarbetet i gruppen är vik-
tigt och det gäller att lyssna på sina lagkamrater. Kanske sitter 
någon i teamet på hemliga musikkunskaper?

Plats: Inne kanske middagen?
Antal: 10- 80
Tid: ca 2-2,5 h 

CHALLENGE 

En spännande 3-stegs utmaning
Denna aktivitet består av tre moment:

Den första delen är en auktion där lagen ropar in föremål som 
kan vara till både fördel eller nackdel i kommande moment. 
Nästa del är en duell mellan lagen där målet är att plocka så 
många ledtrådar som möjligt inför den sista delen som är en 
rafflande final där vinnaren tar allt!

Här ska alla kunna vara med och bidra och övningarna kan 
genomföras utan att byta om till träningskläder.

Plats: Ute eller inne, beroende på er grupp mm. 
Antal: 10- 80
Tid: ca 2-2,5 h 

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


Förfölj oss gärna i sociala medier

ANLITA KLARA SVENSSON FÖR POSITIV KÄFTSMÄLL
MODERATOR & KONFERENCIER 
Klara Svensson har pluggat idrottspsykologi, arbetsliv och  
hälsa, kreativt skrivande, utbildat sig till rekryteringskonsult  
och make-up artist, men hennes främsta livskunskap har hon 
hämtat i boxningsringen. 

FÖRELÄSNING
Klara Svensson vet hur en proffsboxare i världsklass måste 
vara – smart, snabb, stark och aldrig någonsin blotta sin trötthet 
eller smärta. Under 17 års tid var hon en elitboxare i svenska 
landslaget, kammade hem tre VM-medaljer och 5 SM-guld. 
Som proffs i Tyskland, Danmark och Sverige vann hon ett flertal 
världsmästartitlar. 32 år gammal lade Klara Svensson hand-
skarna på hyllan. Hon syns numera som programledare och 
expertkommentator för sportsändningar, och som reporter och 
krönikör för tidningen Expressen. Klara Svensson har pluggat 
idrottspsykologi, arbetsliv och hälsa, kreativt skrivande, utbildat 
sig till rekryteringskonsult och make-up artist, men hennes främ-
sta livskunskap har hon hämtat i boxningsringen. 

Med personlighet, humor och känslor du kan relatera till tas du 
med in i den kontroversiella  
proffsboxningsvärlden. 

Fördelar och nackdelar med målsättning 

Bygga ett varumärke samtidigt som du ska prestera på topp 

Att skapa en balans och äga sin tillvaro, trots hög arbetsbelastning och kravbild.

Hantera prestationsångest? Hur presterar du när motivationen dippar? 

Vad gör man när man går in i en hård höger som sänker en i rond fem av tio? 

BOX OFF
Boka årets roligaste teambuildingevent lett av Klara Svensson,  
världsmästare i proffsboxning. Ett kul och svettigt pass med fo-
kus på FOKUS. Boxningsträning med teknik, flås, parövningar. 
Mentalt fokus, lek och lite allvar.

Ni tar in snabb information, koordination och samarbetar 
tillsammans.

Max 30 deltagare per träningstillfälle  
(går att dela in större sällskap i grupper)

Tid: 1,5 h <

Egen utrustning: Träningskläder/skor/vattenflaska.  
Ingen tidigare erfarenhet krävs.

https://www.facebook.com/statthassleholm/
https://www.instagram.com/statthassleholm/
https://www.linkedin.com/company/hotel-statt-hässleholm/

