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

Mingelaktiviteter

Kalaskoket Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan
TEL
0520-758 83

Teambike
Upplev känslan av att trampa framåt men
åka bakåt.
Med Eventsports teambike får 7 personer
plats och man har ständigt ögonkontakt
med varandra.

Hockeygolf
Här gäller det att visa sin fina känsla och
precision och samla så mycket poäng som
möjligt på 5 puckar.
Uppbyggt på samma sätt som minigolf, fast
med ett hockeyutseende.

E-MAIL
info@kalaskoket.se
WEB
www.kalaskoket.se

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!

Mattcurling
En relativt okänd aktivitet - som har blivit
väldigt populär bland de som testat det. Det
är en enklare variant av curling, nämligen
MATT-CURLING.
Precis som i vanlig curling ska man ha flest
stenar inne i boet, och man ska försöka hålla
motståndarnas stenar utanför.
Lättsam mingelaktivitet där strategi och
känsla står i fokus.
Har du några frågor?
Kontakta Cecilia Nilsson
0733-24 72 72
cecilia@kalaskoket.se
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Sofie Dahlström
sofie@kalaskoket.se
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Frisbeegolf
Tävla mot dina kollegor eller kamrater i
frisbeegolf.
Det kommer att finnas 8 banor där man får
visa sin skicklighet på långt och kort håll.

Laserlerduveskytte
Uppbyggt på exakt samma sätt som
lerduveskyttet fast i en modernare form.
Här gäller det att vara stabil på handen och
ha psyke nog när 5 personer skjuter
samtidigt.
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Fotbollsdart
En darttavla men i mycket större format. Här
gäller det inte att vara stadig på handen utan
nu ska vi använda fötterna för att samla så
mycket poäng som möjligt
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Klubbslaget
Här gäller det att visa en blandning mellan
styrka och precision för att kunna få den
perfekta träﬀen för att nå de högsta
poängen.
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För oﬀert
Kontakta Annette Fassl på
E-post: annette@kalaskoket.se
Mobil: 0733-24 72 72
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att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du
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