
Vårt mål är att ge hög 
kvalitet och service och 
alltid ha en god relation 
till våra gäster

Skicka e-post! Ring! Besök oss! Det finns många sätt 
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du 
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Sommaraktiviteter

Grenar

Havsfejden
Välkomna till en rolig mångkamp där ni tävlar lagvis i grenar som kräver samarbete
och precision. Här kommer ni få möta varandra i olika grenar som har marin
anknytning. Vem är snabbast på knopar, hur lätt har ni för att placera ut rätt
sjömärken och lyckas ni samarbeta för att fånga upp bojen?

Det som ingår är:  Marin mångkamp ca 1,5 h, Medaljer till vinnande lag

Knopar/ Placera ut sjömärken
ng samt para

ihop sjömärke med rätt definition.

Hummertinan
-Här har flera saker fastnat i hummertinan, gruppen får kika på innehållet
innan vi täcker för och vi ska nu testa hur bra minne gruppmedlemmarna
har genom att ställa kluriga frågor om innehållet.

Vattenstafett
-Fartfylld och rolig vattenstafett

Flaskposten
–en krok kopplad till 4 tampar, laget ska gemensamt försöka fånga upp
flaskorna och dessutom lösa gåtan som är i en av dem

Krabbfiske
– Vilket lag lyckas fånga flest krabbor på tid med hjälp av krabbspön & håvar?  
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Kalaskoket-Mötesplats Fasetten 
har alltid något gott för dig. 
Luncher, konferenser och 
catering är vår specialité. Varför 

hos oss? 

Vi tar hand om dig och dina 
gäster på ett professionellt sätt!

Har du några frågor?
Kontakta Cecilia Nilsson

0733-24 72 72
cecilia@kalaskoket.se

Sofie Dahlström
sofie@kalaskoket.se
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Sommarspelen

Vi startar med invigning där deltagarna blir indelade i olika nationaliteter, varje land
får fana och vimplar, vi tänder facklan och Spelen kan börja!  

Nu väntar några timmars med tävling och kamp, där nationerna skall göra upp i
olika sommar olympiska grenar. Under tävlingen kommer ni att få utmana varandra
i bl.a kulstötning, stafett och visa vilket lag som har den pricksäkraste Robin Hood
samt ta fram era OS-kunskaper. Må bäste land vinna!

När tävlingarna är avslutade väntar prisutdelning och vinnande nation får stolt ta
emot medaljer och folkets jubel!  

Det som ingår är:
Fanor till varje land, samt vimplar Invigning och tändning av facklan 
Sommarspelen med följande grenar:
• Kulstötning
• Bågskytte
• OS-kunskap
• Stafetten
• Golfchip  

Prisutdelning, medaljer till vinnande nation

Avsluta med god mat & dryck!
Varför inte ett BBQ eller en av våra härliga sommarbufféer?
Prata med oss så sätter vi samman något som passar just Er!
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