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tisdag den 2 oktober 2018 
 

 

Kick-Off/invigning och Rock ´n Roll  
 

Plats: Era lokaler 

C: a 250 personer  

 Samling på ert kontor 

 
 Mousserande Crèmant de Bourgogne (nr 75350) 

 Richard Juhlins Alk. fria Champagne (nr 1983) 

 Minitilltugg 

o Små salta spett 

o Västerbottens puffar 

o Cocktailnötter 

o Rotfrukts chips 

 Loungemusik under samlingen 

 

 Bubblet tar man med sig, ombjudning sker strax innan ”Klippet”, så att  

man har något i glasen. 
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17:00 

 Invigning med band klipp. 

 

 

  

   

 

 

18:00 Creative Activties 

 Namngivna lag, om 6 pers 

o Nutids frågor som man får poäng för rätt alternativ, kan vara 

multipel choice frågor. 

o Bilder, med att se vad som döljer sig, i detta psykologiska test. 

 

 

o Vad gör Företaget framåt tillsammans? 
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 En symbolisk A 5 Canvas tavla, Målarduk 10-pack 18x24 cm 

som varje grupp skapar, med vattenfärger, för att sedan sättas 

upp i ett collage på en central plats hos er. 

 Under det att lagen, gåendes, löser uppgifterna så ”jammar” bandet ute på 

terrassen, där pit stopp med dryck och snacks finns. 

 

 Bufféer med mat och dryck ställs successivt fram under Creative Activity 

momentet  

o Porslinsassietter, gafflar o servetter. 

o Finger mat, (inget skärande) 

 SMÅ TARTARER 

med fisk & skaldjur 

 Mini-bagels 

 Mini cheeseburgare 

 Mini-wraps 

 Pain surprise  

 Rökt fläskfilé slantar 

 Mozzarella sticks Thai sweet chilli sås 

 Cocktailtomater 

 Sticks av morötter 

 Mini mozzarella “kulor” m Basilikakruka o olivolja 

 Fyllda pepperino 

 Borottibönor m.m. 

 Mini rökta korvar 

 Picklad röd/gullök 

 Mini Baby bell ost lila 
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 Sticks Emmentaler ost 

 Mini köttbullar 

 Foccacia 

 Dryckes bufféer med: 

o Bavaria Lager öl med twist cap, (nr 1560) 

o 187 ml flaska, Merlot (70998), vitt Sauvignon Blanc(70981), Rosé 

Syrah (70435) 

o Softdrinks 
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19:30 Rockar vi loss inne i bortre 

Loungen 

o Rock´n roll is here to stay med 

Motown inslag 

 

 
o Rock tema på öl, vin 

 

o Västkust chips, Pringles, P-nut 

 

Note: 

 Surprise break: 

o Har lyckats få loss 2017 år SM Mästare i Luftgitarr 

Mikael Nyrén.  

Mikael kan vara med som att smyga upp på scenen med 

Jens o Bobo´s band, gör någon låt  

för att sedan hålla i tävlingen för att sedan kora en  

Mästare…! 
o Vi har utsett 10 deltagare som skall tävla. 
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