SJOV OG EFFEKTIV TEAMBUILDING

Sjov og effektiv teambuilding
der styrker samarbejdet
mellem dine medarbejdere
Teambuilding er noget alle uanset alder, fysik og erfaring, kan deltage i på lige fod fra start til
slut. Unge såvel som gamle.
Professionelle instruktører, der er vant til at håndtere firmaer og mennesker med vidt forskellige forudsætninger, sikrer en udfordrende og anderledes oplevelse - uden at presse nogen over
deres grænser.

Smart Drive er en øvelse i kommunikation
og er et helt unikt koncept
Smart Drive sætter fokus på kommunikation og samarbejde ved hjælp af sjove og lærerige opgaver.
Opgaverne på banen bliver sat sammen, så de møder netop jeres behov.
Gruppen bliver grundigt guidet igennem opgaver og løbende observeret af en eller flere erfarne ledelseskonsulenter.
Teambuilding Smart Drive er bygget op som konkurrence, hvor hvert hold konkurrerer imod op til 4 andre
hold samtidig. Det hold der er bedst til at samarbejde og træffe de rigtige valg undervejs, løber med sejren,
æren og en masse grin og smil undervejs.
Løbet køres i biler, hvor nogle er ombygget, så de drejer modsat og andre hvor det er co-driveren, der styrer pedalerne.

Er det en sjov dag? Absolut!
Lærer I noget? Helt bestemt!
Den læring, der kommer ud af at skulle samarbejde i bilen og på banen, kan I tage direkte med hjem til
hverdagen på arbejdspladsen.

Dagen vil give jer
· Et fælles billede af hvad I gør, når I
præsterer bedst

· Inspiration til den videre udvikling af
teamet.

· Styrket teamfølelse og engagement

· Koblingen fra bane til arbejdsplads

· Øget indbyrdes forståelse for hinanden

· Mellem hver opgave på banen reflekterer
gruppen over, hvad der bidrog til succesen
med at løse opgaven på banen

· Opmærksomhed på dynamikken i gruppen
og de forskellige roller

Hvorfor arbejde med biler på en bane?
Når du drejer til højre på rettet og bilen kører til venstre, eller når du styrer rettet, men pedalerne er overladt til din co-driver, så er I tvunget til at finde nøglen til kommunikation og samarbejde i denne anderledes
form for teambuilding.
I er nødt til at reagere hurtigt på bilens adfærd og behov. Det betyder, at de tanker, følelser og den adfærd I
sammen udviser på banen bliver spontan, ægte og engageret – og dermed et effektivt læringsværktøj.
At reagere på forandring, er en kendt udfordring for alle virksomheder, og det kan være svært at iscenesætte i et kursuslokale. Når vi er i bilen, træner vi i den grad evnen til at reagere på forandring.
Smart Drive giver også gode metaforer til effektiv konfliktløsning, når I er tilbage på arbejdspladsen. Samspillet på banen tilfører jeres teambuilding en helt ny dimension. I øver og træner det interne samarbejde
og får kontant og ærlig feedback på banen.
Det unikke koncept er udviklet og baseret på en solid teoretisk og praktisk baggrund.
Alle kan være med på banen, og vi sikrer, at der er en rolle til alle deltagere.
Dem der ikke ønsker at køre bilen kan være co-driver.
Kunderne spænder fra store og små private virksomheder til kommunale og offentlige arbejdspladser.
Blandt vores kunder er bl.a. en tandlægeklinik, håndværkere, et advokatkontor, pædagoger fra en daginstitution, sportshold osv.
Erfarne ledelseskonsulenter styrer jer sikkert gennem dagen.
Vi har ledelseskonsulenter med praktisk erfaring og solid teoretisk viden, til at styre processen og tilrettelægge et program, der møder netop Jeres behov og udfordringer.
Vi tilbyder også andre udendørs og lærerige teamaktiviteter, kombineret med biler.

Slip din indre fartdjævel løs, når
du kører det kendte Djævleræs
Her kan du afprøve dine fartkundskaber og på samme tid være med i et sjovt race, hvor du både får lov til
at køre bilen og sidde som Co-driver.
Adrenalin og benzin er drivkraften, og man mærker uro i højre fod, mens man venter utålmodigt på startsignalet. Sekundet efter brøler bilerne af sted og det gælder om at komme først mod svinget forude.

- velkommen til en oplevelse i overhalingsbanen -

Bil fodbold
Der deles 2 hold med 3-4 biler pr. hold (2 personer i hver bil). Her gælder
det for kursisterne om, at samarbejde for at få den 120 cm høje bold i
modstanderens mål så mange gange som muligt på 2 x 5 minutter.
Øvelsen styrker samarbejdet, da de tanker, følelser og den adfærd I sammen udviser på banen, bliver spontan, ægte og engageret – og dermed et
effektivt læringsværktøj.
Der er dog regler ligesom i fodbold, så man kan blive straffet for f.eks. at
køre ind i andre biler.
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Det praktiske
Programmet planlægges efter Jeres behov, og kan foregå over en halv- til en hel dag. Det kan enten være
som en enkeltstående workshop eller som en del af et teamudviklingsforløb.
Vi har gode parkeringsforhold. Vi tilbyder forplejning og charmerende inden- og udendørs faciliteter.
Forplejning må desværre IKKE med bringes, men kan bestilles igennem os.

Påklædning
Deltagerne skal have almindeligt afslappet tøj på, der kan tåle at blive beskidt og bløde sko.

Filmoptagelse
På dagen er der mulighed for filmoptagelse. Vi har kameraer i bilerne og en professionel fotograf filmer
dagens arrangement. Filmoptagelse, redigering og DVD produktion tilbydes til kr. 4.500,- + moms
Det er også tilladt selv at filme med diverse kameraer, dog på eget ansvar.

Alle arrangementer er lukkede arrangementer!

OBS

Det er vigtig at den der kører bilen har eller har haft kørekort til alm. bil.
Alle deltagere skal tegne en forsikring igennem Motorsport For Alle (MFA)
til kr. 100,-. Forsikringen gælder et kalender år fra den dato den tegnes.

Priser
Prisen inkluderer:
- Biler
- Baneleje
- Toilet
- Rengøring
- Instruktører
- Baneslæb
- Lån af udstyr
- Champagne og pokal til vinderholdet
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- Max 16 deltager pr. kørerne time

Betaling:
- Under 2 timer: 100% betaling ved booking
- Over 2 timer: 50% ved booking og 50% 4 uger før arrangement
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Bane
Beliggenhed
Saltoftehus ved Svebølle

Underlag
Grus

Længde
650 meter

Saltoftehus
Saltoftehus er 4-stjernet HORESTA medlem. Saltoftehus
er beliggende på Saltofte Gods, 1 times kørsel vest for
København tæt på Kalundborg. Saltoftehus er certificeret
med HORESTAs internationale Green Key.
Godset byder på topmoderne kursus/møde lokaler med
projektor, flipover, tavle og 100Mbit fibernet.

Ring eller skriv for booking

Ronnie Bremer - Tlf: 27 111 222 - ronnie@racingfactory.dk

www.racingfactory.dk

