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MANGEKAMP 
Passer for: 4 – 100 personer 
Varighet: Ca 2 timer 
Sammensveis gruppen med 5 spennende oppgaver. Teambuilding gir rom for 
andre aktiviteter enn de hverdagslige. Gjør dere klare til kamp! 

VÅRE AKTIVITETER: 
Human curling: Spill curling på isen, med deltagerne som curlingsteiner, passer 

best for mindre grupper 

Langski: Gå flere på samme ski, her gjelder det å gå i samme tempo og ta seg 

gjennom løypen raskest. Vinterøvelse og passer for alle grupper 

Sekkeløp: Klassikeren, sommerøvelse passer for alle grupper 

Trangt om plassen: A-B på bruskasser uten å røre bakken. Helårsøvelse, passer 

best for større grupper 

Tårnbygger: Bygg høyest mulig tårn, uten at det raser. Helårsøvelse, passer best 

for små grupper 

Øksekast: Timing og presisjon med øks. Helårsøvelse, passer best for mindre 

grupper 

Rør med ball: Transporter ballen fra A-B uten at den faller i bakken. 

Helårsøvelse, passer best for større grupper 

Tautrekking: Hvilket lag er sterkest? Helårsøvelse, passer best for større grupper 

Pil og bue: Timing og presisjon med bil og bue. Helårsøvelse, passer best for 

mindre grupper 

Pantyhose Bowling: Deltagerne trer en strømpebukse på hodet med ball i 

enden, denne brukes deretter til å velte 0,5 l flasker. Morsom aktivitet for alle! 

Spill: En hyggelig avslutning eller fin aktivitet for seg selv, vi har både kubb, 

bocha, volleyball, fotball, badmington, memory og puslespill  
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KLATREPARKEN 
I juli 2018 åpnet vi vår nye aktivitetspark. 

Parken består av: 

• 14 hinder 

• Crossfitløype med 5 ulike hinder. 

Inngang til parken er inkludert for alle boende gjester.  

All aktivitet i parken er på eget ansvar. 

TURMULIGHETER 

Kattebuheia (4,5 km) passer for de fleste quizrunde I 

Branntårnet (9 km) lang tur litt mer utfordrende, bålplass med mulighet for å 

grille 

Sagtjern rundt (6 km) passer for de fleste quizrunde II 

QUIZLØYPE GRUPPEAKTIVITET 
Gå en av våre turer med quiz – Avslutning i lavoen eller barområdet med fasit, 

utdeling av premier samt servering av mat eller drikke 

Passer for grupper, ta kontakt for pristilbud på arrangement i lavoen eller 

barområdet samt menyforslag. 

BÆR – OG SOPPTUR 
På høsten bugner skogen rundt hotellet med både bær og sopp for plukking, 

veldig populært hos mange av våre gjester. Kantarell, blåbær og steinsopp er  

spesielt populære. Vi ber alle våre gjester om å ta med sopp for sjekk på 

nærmeste kontrollsted etter opphold. 
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SPA 
Passer for: 2-30 personer 

Varighet: 20 minutter – 2 timer + 

INNGANG TIL SPA AVDELINGEN 
Vårt spa inneholder japansk bad, stort saltvannsbasseng, varme og kalde kulper, 

badstuer, dampbadstuer, boblebad, varm kulp ute, isbading ute på vinteren 

samt masse flotte sitteplasser både ute og inne. Dette er et perfekt samlingsted 

og vi tilbyr servering i spa avdelingen hele dagen 

PRIS 
Inngang til spa er inkludert i prisen for alle som overnatter på hotellet 
 

SPABEHANDLINGER 
Behandlinger bør bookes i god tid for å sikre seg tider! 
For mer informasjon om spabehandlinger se egen spameny på vå hjemmeside 
www.romskogspa.no 
 
Eller ta kontakt med resepsjonen 
Telefon: 69 00 25 80 
Mail: booking@romskogspa.no 
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STAND UP PADLEBRETT GRUPPEAKTIVITET (EKSTERN SAMARBEDISPARTNER) 
Padletimen 4-8 personer ca 1.5 t - 590,- pr. person: 
Vil du teste ut stående brettpadling? 
Trene balanse, utholdenhet og tilstedeværelse,  
midt i naturen - sett fra en helt ny vinkel? 
Padletimen er for deg som er nysgjerrig på SUP, 
og som ønsker en introduksjon for å bli kjent med utstyret  
samt lære padleteknikker.  
 
Padletimen egner seg godt for grupper, vennegjenger, firmaer, eventer, 
foreninger.  
 
Morgentur 4-8 personer - 350,- pr. person 
Start morgenen med en times padletur på Vortungen med instruktør. 
Kle deg etter været, og forbered deg på en morgenstund som trener balanse og 
tilstedeværelse i ett med naturen. 
 
Brygga ved Rømskog SPA & Resort 
apr.-okt. Kl.07:00 
 
Begge timene inkluderer leie av brett, åre, leash, vest & instruktør. 
 
Ta kontakt med oss for booking! 

 

YOGA 
Få en rolig start på dagen eller avkobling i løpet av dagen, vår flinke 

samarbeidspartner setter sammen et flott program som passer for alle! Ta 

kontakt for booking 

 

STABLE STUBBER MED BRUK AV SKOGSMASKIN V/HOLTH SKOGSDRIFT 

Tøff aktivitet ute i naturen som passer for små til mellomstore grupper. Her skal 
du stable store kubber med skogsmaskin, en tøff utfordring for hele gruppen.   
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Hundekjøring og hygge i lavvo  
 

I samarbeid med (hundefolket på teppa) har vi muligheten å tilby deg å bli med 
på en friluftsaktivitet som gir deg en adrenalinkick ute i vakre naturområde 
Rømskog. Hundekjøring i slede og/ eller henger bak ATV som gir deg muligheten 
til en fantastisk naturopplevelse. 
 
Aktiviteten passer både for store og små grupper i alle aldre.  
 
Aktiviteten passer godt sammen med bål og hygge i lavvoen, eller en 
avslappende stund i spa. Aktiviteten passer godt på vinterhalvåret.  
 
Kontakte oss for mer informasjon og pris.      
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UTLEIE AV ENKELTUTSTYR 
Vi har flere utleiemuligheter som kan brukes til aktiviteter for din gruppe 

KANO 
Med tilhørende kanosafari – vi stiller gjerne med både mat og drikke til turen  
Pris: 250,- pr. kano vi har 4 stk. tilgjengelig på hotellet 
Ta kontakt for pristilbud om dere ønsker å leie et større antall en 4 stk. 
 

SYKKEL 
Opplev den flotte naturen rundt hotellet på sykkel, og om du ønsker har vi kart 
over lengre sykkelturer for entusiaster 
Pris: 150,- pr. sykkel 
 

SUP  
Opplev flotte innsjøen utenfor hotellet på et av våre stand up padlebrett, En 
aktivitet som passer alle. Det er enkelt å mestre, og er god trening for både 
kjernemusklatur og tilstedeværelse. En super gruppeaktivitet! 
Pris: 250,- pr. brett vi har 2 stk. tilgjengelig på hotellet. 
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VINTER PÅ RØMSKOG 
 

 

SKILØYPER 
Når snøen legger seg over den vakre innsjøen utenfor hotellet, kjører vi opp 

skiløyper som strekker seg langt utover – hele veien til gapahuken hvor man har 

mulighet til å tenne bål og nyte den nydelige vinteren. 

 

SKØYTEBANE 
Når isen legger seg på den vakre innsjøen utenfor hotellet, blir det fantastiske 

forhold for å utforske naturen på skøyter – vi har også skøyter til utlån. 

 

EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE 
 

For grupper som ønsker litt ekstra arrangerer vi aktiviteter sammen med våre 

samarbeidspartnere. Som f.eks ATV-kjøring, pistolskyting og andre 

teambuildings-aktivteter.  

Vi skreddersyr etter ønske både sommer og vinter. 

 

SYDVENT – KREATIVE GRUPPEOPPGAVER 
Tor Rustad  
Tlf: 928 55 956 
Email: tor@modulevent.no 
Hjemmeside: www.sydvent.no 
 
 

TURNAROUND AS – FÅ ET ADRENALINKICK 
Ida 
Tlf: 990 35 821 
Email: ida@turnaround.no 
Hjemmeside: www.turnaround.no  


