
Aktiviteter på Tjärö i samarbete med Sydsvenska Äventyr  

(fd. Ursulas Äventyr)        ÅR 2023 
 

Syftet med våra aktiviteter är att deltagarna skall utvecklas både individuellt och i 

grupp, att de ska bättre lära känna sig själva och varandra, upptäcka nya egenskaper 

och styrkor samt få en härlig upplevelse i naturen.  

  

Sedan starten år 1992 som arrangörer av högkvalitativa och säkra aktiviteter, har vi skaffat oss en bred 

bas av idéer och möjligheter att tillgodose olika gruppers behov på bästa sätt.  Hör gärna av er om ni 

har egna önskemål så skräddarsyr vi er egna upplevelse. 

  

Några exempel på aktiviteter som vi kan arrangera på Tjärö: 

  

Tjärökampen - passar grupper från 15 personer 

Hav och land, vild snårig terräng och öppna vidder, djupa hålor och höga toppar. Under en promenad 

på ca 2 km orienterar ni er fram bland uppgifter som ibland kräver samarbete, andra gånger modiga 

deltagare. Ni får fira er nerför stup, klättra på träd, krypa i otäcka spindelfyllda grottor, allt för att lösa 

uppgifterna. Passar grupper från 15 personer. Aktiviteten tar ca. 2½-3 h. Viss kondition och 

orienteringsförmåga är en fördel.  

 

Femkampen - passar grupper upp till 20 personer 

Klippklättring, bågskytte, slangbella, blåsrör, hästskokastning är några av grenarna som kan ingå i 

femkampen. Aktiviteten anordnas nära S-a badplatsen på ängen vid klippan. Deltagarna jobbar i lag 

och alla kan utföra alla aktiviteterna. Aktiviteten tar ca. 2-3 h för en grupp på 10-15 pers. 

 

SamLek 

Samarbetsövningar i "utepedagogik" anda. Vi kallar den för SamLek. Det är samarbete, målet är att vi 

ska var tillsammans och det ska vara både lek och lektion, man ska ju både ha kul och lära sig något 

om sig själv och sina medarbetare. 

Här ska deltagarna utföra olika uppdrag där de måste samarbeta för att kunna lösa uppgiften. Det är 

"lek" och ”lektion” och vi sätter av tid för reflektion om hur ni hade tänkt, vem tog initiativet, vems 

lösning följde ni, vem hördes mest, kunde ni gjort annorlunda? osv.  

En grupp kan bestå av 8 -15 personer. Är de flera personer så bildas det flera grupper á 8-15 personer. 

Behöver inte gå långt och det är inte så fysiskt ansträngande, även om vi rör på oss hela tiden. 

Passar på plats med gräs, grus på. Är det flera grupper, så måste vi sprida ut aktiviteterna så de inte 

kan se varandra. En del av uppdragen passar även inomhus i en lada, eller stor lokal. 

 

Grundpris upp till 10 deltagare oavsett ålder och aktivitet: 

6500 kr inkl. moms (6 132,08 ex moms) 

 

Från den 11-e deltagaren tillkommer:  

          530 kr/vuxen; 350 kr/ungdom.  

Barn under 10 år deltar gratis. Max 2 barn gratis på 10 personer. 

 

Prisexempel större grupper:  21 pers, 7 stationer, 11800kr 

                                              25 pers. 8 stationer, 13920 kr 

                                              30-35 pers, 10 stationer, 17100 kr 

Skolklasser:  

 

upp till 20 deltagare. 

9000 kr, därefter 450 kr/barn 
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