KRÅMÖ

20 – 40 pers

– Utskärgårdshemman

Här finns alla ingredienserna för ett teambuildande jätteäventyr!
– “EXPEDITION ROBINSON” - på Kråmövis
Något för er som vill göra något riktigt exklusivt samarbetsprogram i härlig skärgårdsmiljö utan störande fritidsbebyggelse

Ett riktigt härligt samarbetsprogram där lagen bygger sina läger och tävlar mot varandra på ett härligt positivt sätt.
Ö-råden här har en mer positiv tanke än i originalet. Här i ytterskärgården utanför Trosa erbjuder vi mysig
samarbetsövning i naturreservat och ostörd miljö med anknytning till natur och skärgårdskultur!
Vi anpassar programmet utifrån gruppsammansättning, antal
dagar och det syfte ni har för arrangemanget.

Är du intresserad och bor nära Stockholm så ordnar vi
en kostnadsfri visningsresa till Kråmö så du får se hur
fantastiskt fint det är här ute!

EXPEDITIONEN STARTAR I STENSUND
Ni anländer med chartrad buss eller egna fordon till Stensund.
Här börjar Robinson-äventyret. Grupperna delas upp och får direkt en snabbkurs i allmogesegling och navigation. Efter att ha fått ut sin första utrustning så börjar etapp 1.
TÄVLINGSSEGLING till Kråmö utskärgårdshemman. (B&D har en övervakare med ombord på varje båt för att hålla ett öga på det hela). Följebåt finns även till hands.
KRÅMÖ
På bryggan ute på Kråmö finns lägerutrustning för kommande dygns övningar.
All utrustning är märkt i lagens färger. Lagen går igenom sin utrustning och bygger
upp sina läger och sitt vildmarkskök.
(Är ni intresserade så beställer ni vårt detaljerade program)
AKTIVITETER –
Lägret skall hållas igång så att allt fungerar. Varje grupp är även ansvarig för sin båt.
Båtarna ingår i flera övningar förutom att lägga ut nät med och vars fångst kan ingå
i vildmarksmatlagning. Här skall en del av ingredienserna införskaffas från naturen.
Grupperna kommer att mötas i ett antal Ö-kamper i vitt skilda och lite äventyrliga grenar. Varje kväll så har grupperna ett litet annorlunda Ö-råd (snäll variant).
Förutom gruppernas vanliga matbestyr så skall lagen även mötas i en kockduell=
Skapa en 3-rätters middag utifrån de råvaror som finns. Här gäller det att ha fantasi och
goda samarbetsformer.
•Förrätt •Huvudrätt •Matbröd •Efterrätt. Allt skapas från gruppens fantasifulla skafferilådor och den tillgängliga utrustningen inkl. vildmarksspisarna. (Menyn presenteras
både i ord och på menytavla). Minst två av ingredienserna skall komma från Kråmö med
omgivningar.
Varje dag utses dagens vinnare som kan fråntas segern genom en:
Dark Challenge = Laget/lagen som förlorat dagens tävling/tävlingar har rätt (helt frivilligt) att utmana vinnarna i en extra lite “softare” gren.
”The winners takes it all”= Vinner utmanarna dark-challenge grenen så tar man hela
dagens tävlingspoäng.
Förlorar man får man däremot böta 100 poäng av dagens poäng till motståndarlaget.
Totala antalet poäng som kan delas ut om man vinner alla grenar alla dagar är 500.
BOENDE
Ni väljer att bo i era läger eller att på nätterna övernatta i de charmiga “fiskarstugorna”.
HYGIEN/SANITET
Kråmö har ett flertal fräscha miljötoaletter i anslutning till stugorna, konferensrum och
hamn. Det kan låta lite enkelt för den ovane innan man verkligen är på plats. Men fungerar jättebra och är snarare lite charmigt.
Varje stuga har tvättmöjligheter. Dusch och bastu finns i hamnen.
KONFERENS
Konferensrummet är inrymt i en mysig timmerbyggnad och har plats för 40 personer i
skolsittning och 60 i biosittning. GRUPPRUM: Ett större grupprum för 20 pers finns i
”ladan” och i övrigt fungerar även stugorna bra som grupprum. Konferensutrustning enl.
ök. Vi kan erbjuda: block, pennor, blädderblock, whiteboard, OH och duk. Projektor kan
tas med. El får vi från ett elverk som är placerat så det ej stör konferensen.
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