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 Kick-Off Hooks Herrgård  
  
Plats: Omgivningarna runt Hooks Herrgård  

C: a 60 personer  

Dag 1 Ledningsgruppsmöte 

11:30  

 Samling på Hooks Herrgård  
o Lunchbuffé med sill- och sallader, två varmrätter, dessert, inkl. 

lättöl/vatten och kaffe Lunch serveras i golfrestaurangen alt. 

huvudbyggnaden, beroende på beläggning 

12:30 Ledningsgruppsmöte 

 Liten konferenssal 

15:15 EM Fika 

 Fortsatt möte 

18:00 Middag 

 Kvällssittning 

 Natti 
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Dag 2 08:00 Kravmärkt frukostbuffé 

 Samling av övriga på Hooks Herrgård  
o Lunchbuffé med sill- och sallader, två varmrätter, dessert, inkl. 

lättöl/vatten och kaffe Lunch serveras i golfrestaurangen alt. 

huvudbyggnaden, beroende på beläggning 

 Samling i konferens rum för samtliga 

 

13:00 

 Indelning av lag 

13:30 

 Vi startar med en grundomgång, där deltagarna lagvis 

ställs inför olika utmaningar så som Fysisk uthållighet, 

Hjärngympa, Tidsgren, Styrka och Psyke. Här får de 

kämpa för att nå finalplatsen. Vinnande lag 

direktkvalificeras till final, medan resterande deltagare 

nu får chansen att knipa en sista finalplats i form av 

utslagning i olika dueller. Till slut har vi finalisterna klara, de ska nu göra 

upp i finalen där de ställs mot varandra i rafflande kamp där vi slutligen kan 

utse företagets mästare 

 

15:30 Relax i Spa avdelningen  
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18:30 Gastronomisk ”Geocaching”  

Det är nu dags att vässa sinnena och sätta era mat- och dryckeskunskap på prov, 

detta i härliga miljöer runt konferensanläggningen. Lagvis orienterar ni er fram 

med hjälp av GPS till olika stationer där ni får använda era sinnen och smaka & 

dofta på olika delikatesser och dryck för att svara på kluriga frågor. Vi återsamlas 

och går igenom svaren och vinnande lag får ta emot medaljer senare till kaffet 

 

20:30 Till bords 

1 glas mousserande innan middagen  

 Herrgårdens trerätters meny inkl. lättöl/vatten och kaffe  

 Anpassat vinpaket till middagen 1 glas till förrätt, 1 glas med 

påfyllning till varmrätt, 1 gals dessertvin 

 

Till kaffet har vi prisutdelning från dagens utmaningar. 

 

Natti 

 

 

08:00 Kravmärkt frukostbuffé  

10:15 Förmiddagskaffe med bulle, juicer och smoothies  

12:00 Lunchbuffé med sill- och sallader, två varmrätter, dessert, inkl. lättöl/vatten 

och kaffe Lunch serveras i golfrestaurangen alt. huvudbyggnaden, beroende på 

beläggning 

13:00 Uppsamling och avslut 
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