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ACTION TRACK – bli ledet rundt via smarttelefon
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sjekkpunkt til et annet, guidet av smarttelefoner. Lagene består av 2 – 7 personer,
og lagene får utdelt ferdig oppsatte telefoner ved start. Oppgavene kommer direkte
på telefonene, og de skal enten besvares med tekst eller foto. Vi kan også lage hele
aktiviteten med bare deres egne oppgaver.
Under premieutdelingen blir stemningen høy når vi viser alle bildene, før vi kårer
vinnerlagene.
Action Track er en fleksibel aktivitet, med utallige variasjonsmuligheter.
ACTION TRACK INNENDØRS
Innendørs blir dere ledet via QR-koder, rundt omkring på hotellet, eller i deres egne lokaler.
Oppgavene er både teoretiske og praktiske - ispedd morsomme bildeoppgaver.
Spesialtema: «En reise i Europa»
Hver post er en destinasjon i Europa, hvor lagene får oppgaver knyttet opp til de ulike steder.
Her er både praktiske og teoretiske oppgaver, alt fra fotball i England, kjente bygg i Paris, okseløp i Pamplona, legobygging i Billund, og opera i Verona. Lagene skal også sjekke innsiden
av Dresden Zoo ved hjelp av et fjernstyrt kamera – hvilke ville og farlige dyr er der?
«JAMES BOND – DR NO’S REVENGE»
James Bond er kidnappet, og dere må finne hvor i verden han har blitt ført! Det ligger mange
spor rundt omkring, og ved hjelp av en superteknisk smarttelefon fra Q, blir dere ledet rundt
for å finne alle spor. James Bonds ukjente lillebror, Tom Bond, er med som konferansier.
Underveis er det både musikk og filmklipp. Om dere ønsker kan vi også ha med artister,
“James Bond-piker”, som fremfører spesialskrevet medley med kjente Bond-låter fra start
til slutt.
Premieutdelingen under aperitiff, er i ekte James Bond-stil med ”Dressed to kill” og ”Dry
Martini”. Her ser vi på bildene mens latteren runger. Til slutt kåres kveldens beste Secret
Service-agenter - de som fant frem til korrekt sted. James Bond og verden er reddet, og dere
kan ta en velfortjent fest.
ACTION TRACK UTENDØRS
Kan gjennomføres der dere ønsker; midt i byen eller «langt til skogs». Oppgavene kan tilpasses stedet, om det omfatter et «vannhull» midt i byen, eller et spennende sted med mulighet
for morsomme oppgaver.
MESSE OG UTSTILLING
Action Track kan også brukes på store og små messer, for å sikre at alle utstillere blir besøkt.
Vi lager spørsmål knyttet til hver utstiller, og besøkende blir så ledet omkring på messeområdet ved hjelp av telefonene. Ta kontakt for informasjon om hvordan dette tilpasses din
planlagte messe.

Felles for alle varianter:
Varighet:
fra 30 minutter – 3 timer
Sesong:
hele året
Antall personer: 4 – 200 personer

Aktiviteter levert av Cockpit Event as

www.cockpitevent.no

Cockpit Event aktivitetsmeny
side 2 av 2

Signum Grata – Jakten på Kryptogrammet
Signum Grata er en kombinasjon av rebusløp og skattejakt, som gjennomføres hovedsaklig inne på hotellet.

Varighet:
ca 2 timer

Kryptogrammet skal fylles med 9 siffer. For hvert siffer må en ny oppgave løses. Løsningen gir en kode og viser vei til neste oppgave. Oppgavene er svært ulike, her kreves analytisk tenking, kreativitet, barnelære
og aller viktigst; samarbeid.

Sesong:
hele året

Lagene består av 4 – 6 personer. Første lag som knekker koden, kan
låse opp kisten, og får innholdet!

Antall personer:
fra 5 til 350

”Busy Brain” - en anderledes quiz
Busy Brain er en lagkonkurranse hvor kreativet og allmennkunnskap
blir satt på prøve. Oppgavene er allsidige og engasjerende, og løses
med logisk og analytisk tenking. Hjelpemidlene er få og enkle: kalkulator, blyant, viskelær, mobiltelefon og boka ”Haikerens Guide til Galaksen”... Det viktigste er å utnytte hverandres kunnskap, alt i høyt tempo.

Varighet:
ca 2 timer

Om ønskelig kan oppgaver i Busy Brain tilpasses deres eget firma, f.eks
som en produktpresentasjon eller ”bli-kjent-med-en-kollega”- oppgave.

Antall personer:
fra 10 til 100

Sesong:
hele året

Mystikk og mørke gjerninger – kriminelt spennende!
Advokat G.Uhlbar skal lese et testamentet om 2 timer, og de 5 arvingene sitter klar til å arve hver sin del av de rike diamantgruvene i SørAfrika. Da forsvinner deres foredragsholder, og alt tyder på at det har
skjedd en kidnapping. Dere blir dratt inn i etterforskningen, og må finne
den kidnappede innen fristen for testamentlesningen. Arvingene er en
fargerik gruppe, som alle har sine motiv.
Hva har skjedd, hvor er vedkommende og hvem er den skyldige?
Dere må være med å løse saken ved aktiv etterforskning, alt fra å
sjekke alibier og motiv, til å undersøke rom, biler og vesker. Dere jobber i lag à 6 – 10 personer, og det kan være en verdifull belønning til det
laget som finner den kidnappede innen fristen.

Varighet:
ca 2 timer
Sesong:
hele året
Antall personer:
fra 20 til 300

Teatersport - en lattervekkende øvelse i improvisasjon
Teatersport er å kaste seg ut i improvisasjon - korte sketsjer som skal
fremføres spontant. Vi deler dere inn i grupper á 3 - 5 personer, som
sammen løser oppgaver publikum er med på å lage. Alle som ønsker
skal få prøve seg.
Kveldens konferansier starter med å gi en kort innføring i teatersport,
improvisasjonsteater og snakker litt om teknikkene. Alle deltar i å lage
rammene for de enkelte oppgavene og deretter å være dommere som
gir poeng. Hver sketsj varer 1 - 4 minutter, og ved hjelp av enkle kostymer er det bare fantasien som setter grenser.
Det gis premier til vinnerlaget og til de som utmerker seg spesielt
underveis.
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Varighet:
ca 1,5 - 2 timer
Sesong:
hele året
Antall personer:
opp til 35 pers.

