
NORTHERN
TEAM CHALLENGE

DELTAG I NORDJYLLANDS
STØRSTE FIRMAEVENT

DER ER SAMLET PRÆMIESUM PÅ 50.000 KR.

Lørdag den 15. September afholdes Nordjyllands største firmaevent på Nordsøen Oceanarium, hvor virk-

somheder fra hele landet dyster i alternative discipliner hvor både fysik, teamwork og mental styrke bliver 

udfordret.

Tilmeld din virksomhed nu, og giv dig selv og dine ansatte en unik mulighed for at en fantastisk dag som 

styrker sammenholdet, og som i vil huske og snakke om i lang tid efter.

Tilmelding og yderligere information:
X-DREAM · Søren Diget · Tlf.: 2089 0770 · Mail: info@x-dream.dK



Northern Team Challenge finder sted på og i området omkring Nordsøen Oceanarium. Virksomhedsteams vil kæmpe 
mod hinanden i alternative discipliner, og dagen bliver fyldt med aktiviteter og udfordringer.

Lørdag den 15. september 2012 vil byde på konkurrencer, hvor samarbejdet på det enkelte virksomhedsteam styrkes 
og medarbejderne fra de forskellige virksomheder har mulighed for at møde hinanden under helt usædvanlige forhold.

Kan din virksomhed stille et eller flere hold, der både har fysikken i orden, men også kan mestre samarbejde og spæn-
dende udfordringer, hvor hjernen skal arbejde hårdere end musklerne. De enkelte discipliner udfordrer holdene i:

•	 Samarbejde
•	 Mental	styrke
•	 Fysiske	evner
•	 Intelligens

De deltagende hold deles i to pujjer efter første aktivitetsrunde, og udfra individuelle resultater vil holdene blive placeret 
i en A- og en B-Pulje.

Alle virksomheder og institutioner indbydes til at stille et eller flere hold af fire personer, som alle skal være ansat i virk-
somheden. Det koster kr. 6.000 ekskl. moms at tilmelde et hold. Prisen inkluderer forplejning i løbet af dagen, samt stor 
afslutningsbuffet på Nordsøen Oceanarium. 

Tilmelding senest den 19. august 2012 på www.x-dream.dk 
Her kan du også læse mere om arrangementet.

TID AKTIVITET

07.30 – 08.00 Reistrering

08.00 – 08.30 Morgenmad for deltagerne

08.30 – 09.00 Velkomst og briefing om dagens program

10.00 – 12.00 1. aktivitetsrunde

 (bliver offentliggjort på dagen)

12.00	–	13.00	 Frokost	for	deltagerne

13.00 – 17.00 2. aktivitetsrunde, stjerneløb

 (bliver offentliggjort på dagen)

17.00 – 19.00 Pause og opsamling af resultater

19.00 Præmieoverrækkelse og champagne

19.00 Afslutning med spisning

NORTHERN TEAM CHALLENGE 2012

PROGRAM

Arrangører:


