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STÄMNINGSHÖJARE | UPPLEVELSE

SWAT Airsoft lajv

Agent Bauer

Eldkonst med Spitfire

För en stund får deltagarna vara insatsstyrkan som ska 
rädda gisslan från skådespelande terrorister i vår 
spännande bana. Aktiviteten passar lika bra som  ett 
annorlunda sätt att bygga upp en grupp liksom en 
oförglömlig upplevelse på en kickoff. Tusentals personer 
har provat på aktiviteten på Dreamhack-event i tio år; 
senast med Intel som sponsor. Aktiviteten kan anordnas i 
vår fasta lokal i Jönköping eller var som helst med vår 
mobila bana.

Under några timmar får gruppen, utrustad med en 
ryggsäck med karta, instruktioner och busskort, ta sig 
runt i staden för att lösa olika uppgifter. Deltagarna får 
samarbeta, lösa uppgifter tillsammans och samtidigt lära 
sig mer om sin egen stad. Aktiviteten är främst avsedd för 
orten Jönköping men kan anordnas i olika former på olika 
platser. Aktiviteten kan passa bra för skolkickoffen, 
organisationssamlingen, privatpersoner och turister. 
Olika specialanpassningar kan göras om man vill att  
deltagarna ska lära sig mer om till exempel historia eller 
samhällskunskap.

Gruppen Spitfire genomför en spektkulär synkroniserad 
eldshow med olika former, musik, kostymer och fart. Ett 
utmärkt sätt att sätta lite krydda på vilken samling som 
helst. Aktiviteten gör sig naturligtvis bäst i mörker 
utomhus eller inomhus i vissa lokaler.

AGENT BAUER
JÖNKÖPING

Ett äventyr som tar er över hela staden 
till fots och med buss. Genom att lösa 
problem och hitta ledtrådar tar ni er 
slutligen till lokalen där det stora 
slutmysteriet ska lösas. Den grupp som 
löser uppgifterna på bästa sätt utan 
att upptäckas vinner.
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Datorfestival med Snabelan

Eventservice

Mobil klättervägg

Gör föreningens eller skolans LAN större, häftigare och 
strukturerat. Vi hjälper till med utrustning, installation, 
marknadsföringskoncept, support och annat. Anordnaren 
fixar lokal och folk. Som tillval kan vi även hjälpa till med 
bland annat marknadsföring och bokning. Ni kan också 
anlita oss för att arrangera ett helt event i sin helhet.

Vid mindre mässor, presentationsevent och annat kan 
Sober Event hjälpa till med att bygga upp mässväggar, ljud, 
ljus, scen och annat. En insats på detta område kan höja 
värdet och besökarupplevelsen på en mässa avsevärt. 
Några exempel på aktiviteter som vi gjort är verksamhets-
mässor, aktivitetsturné på skolor och så vidare. 

Vår mobila klättervägg sätts snabbt upp som en 
publikmagnet och upplevelse. Med klätterväggen får 
besökarna chansen våga och uppleva.

Äkta upplevelser från Sober Event

Kombinera
Här ovan hittar du ett urval av de upplevelser som Sober Event kan erbjuda. De olika 
aktiviteterna kan användas enskilt eller i olika kombinationer. Exemplen ovan är till 
för er inspiration. Har ni andra idéer är det möjligt att vi kan hjälpa till med dem också. 

Lägg till
Utöver de rena aktiviteterna har vi också 
möjligheter att erbjuda hjälp med till 
exempel design av affischer, flygblad och 
banderoller. De flesta av aktiviteterna kan 
också kombineras med utbildningar av 
olika slag såsom organisation, 
arrangemang och marknadsföring. 
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Äkta upplevelser
Sober Event arrangerar upplevelser som är fria från 
alkohol och andra droger. Vi är övertygade om att den 
äkta berusningen finns inom oss.

Vi tror att många tycker att kickoffer, arrangemang och 
andra gruppaktiviteter är mer värdefulla när alla 
deltagare är skarpa och är sig själva. 

Sober Event drivs av ideella engagerade människor 
som brinner för det de gör. All förtjänst går till att göra 
ännu fler drogfria aktiviteter för främst ungdomar. 

Jobba hos Sober Event
Eftersom Sober Event drivs av en ideell 
organisation är de som jobbar hos oss inte 
anställda. De flesta hjälper till av eget intresse, 
för att de vill ha erfarenhet av branschen och 
för att få meriter som kan gynna dem senare. 
Skicka en intresseanmälan du också. För att få 
jobba i Sober Event måste du vara medlem i 
UNF eller  IOGT-NTO.

info@swatlajv.se | Samuel Somo 0735-26 27 72 | Jim Gustafsson 0703-70 15 00

 


