
DANMARKS BEDSTE TEAMBULDING EVENT!

20 UDFORDRINGER3 KM



FÆLLESSKAB “At TEAM CHALLENGE er 3 km, og at vi skal 
samarbejde for at nå målstregen gør, at vi kan 
tage alle medarbejdere med” 

- Katrine Christensen

DANMARKS BEDSTE AARHUS HILLS  17.06.23                                                         

COPENHAGEN URBAN  02.09.23           

COPENHAGEN BEACH  04.05.24

Denne helt nye TEAM CHALLENGE er Danmarks sjoveste og mest givende arrangement for firmaer. I kommer 
igennem en bred vifte af udfordringer, som gør, at alle kollager kan bidrage til gennemførelsen af løbet uanset 
fysisk form, alder eller lign. Dine kollegaer og du vil med garanti gå derfra med et tættere bånd, fornyet energi, 
og en oplevelse I kan snakke om i kaffepauserne de næste mange år. 

TEAM CHALLENGE i Hasle Bakker i Aarhus tager jer ud på en 3 kilometer bane i et naturskønt område. For 
at nå i mål skal I sammen kæmpe jer igennem mudder og op ad bakker, hvor I på ruten møder 20 unikke 
udfordringer, som i den grad udfordrer jeres samarbejdsevner. 

Copenhagen Beach danner fantastiske rammer om dette unikke løb, hvor samarbejde er nøglen, når I 
sammen skal kæmpe jer igennem det tunge sand som med garanti giver sved på panden. Tag kampen op 
mod elementerne og 20 unikke udfordringer fordelt på 3 kilometer, når TEAM CHALLENGE bliver skudt i gang 
på Amager Strand. 

Giv dig selv og dine kollegaer en sjov og unik 
oplevelse til vores TEAM CHALLENGE, hvor 
jeres samarbejdsevner bliver testet. I får en 
enestående dag, hvor alle kan være med. 

3 kilometer igennem forskellige terræner og underlagt samt 20 innovative udfordringer, der er skræddersyet 
til de Urbane omgivelse, er TEAM CHALLENGE på Refshaleøen. Jeres måde at samarbejde på bliver testet og 
udfordret, for det er netop team work som får jer hen over målstregen sammen. 

SE VIDEO

TILMELD

TILMELD

TILMELD

https://vimeo.com/796620197
https://nordicrace.dk/team-challenge/
https://nordicrace.dk/team-challenge/
https://nordicrace.dk/team-challenge/


FIRMAPAKKE

INDEHOLDER TILKØB

Starttidspunkt mellem

Pris er eksl. moms pr. person
PRIS 470,- 

Kl. 11:30 - 13.00

 

LÆS MERE PÅ WWW.NORDICRACE.DK/TEAM-CHALLENGE

VIRKSOMHEDSKONKURRENCE

I den store virksomhedskonkurrence kæmper I mod hinanden og alle de andre tilmeldte firmahold. I konkurrencen 
udgør et hold 5 personer. Jeres firma skal derfor inddeles i hold af 5.

De 5 tider fra holdet bliver lagt sammen, når alle er over målstregen. Det hold med den samlet hurtigste tid vinder 
firmakonkurrencen, håneretten og det prestigefyldte virksomhedstrofæ. Med til sejren følger selvfølgelig også en tur på 
podiet, hvor trofæet bliver overrakt.

Går jeres deltager antal ikke op i 5, er I velkommen til at løbe flere på holdet. I dette tilfælde er det de 5 hurtigste 
deltageres tider der tæller.

Unik TEAM CHALLENGE medalje

Firmanavn på startnumre 

Træningsprogrammer 
Modtag 4 træningsprogrammer 

alle kan anvende 

Unikke team work udfordringer 

Gå uden om køen i check-in

Virksomhedstrofæet
De tre hurtigste firmahold 

kommer på podiet 

For at deltage i TEAM CHALLENGE skal man være CVR-registreret. Betalingen foregår via faktura, som skal være betalt 14 
dage inden eventet.

TILMELDINGSBLANKET
DOWNLOAD HER

• Mulighed for tilkøb af mad og drikke.
Pris 100 kr. pr. person

• Mulighed for at tilkøbe plads i 
virksomhedsteltet inkl. snackboks.
Pris 195 kr. pr. person

• Mulighed for at tilkøbe event t-shirt.
Pris 196 kr. pr. person

https://nordicrace.dk/team-challenge/
https://nordicrace.dk/wp-content/uploads/2023/01/Tilmeldingsark.xlsx-6.zip 
https://nordicrace.dk/wp-content/uploads/2023/01/Tilmeldingsark.xlsx-6.zip
https://nordicrace.dk/wp-content/uploads/2023/01/Tilmeldingsark.xlsx-6.zip

