I samarbejde med Running26

I naturen er der hverken vægge, skriveborde eller stole, men rum til at bevæge og udfolde sig. Naturen påvirker os både mentalt og kropsligt, på en
helt anden måde end når vi er indendørs. Vi er længere væk fra forstyrrende elementer, hvilket gør os mere tilstede og åbne – både overfor hinanden
og for nye input. Vi bruger omgivelserne som ramme for oplevelser med både høj og lav puls, samt som motivation til at dyrke bevægelse og fællesskaber. Sug luft ind og ryk udenfor sammen med os.

TEAM WALKS – digitale oplevelsesvandringer

I vores vandringer, anvendes et ”digitalt skattekort” som platform. Ved hjælp af et GPS-system, skal I som hold (4-6
personer) navigere i lokalområdet, for at finde digitale og/eller fysiske poster. Posterne kan bestå af spørgsmål,
fotoopgaver og/eller bemandede teamopgaver som faciliteres af en eller flere af vores instruktører. Hver post udløser
point, såfremt opgaven eller spørgsmålet besvares og udføres korrekt. I kan være et ubegrænset antal deltagere, da
hovedmaterialet er digitalt. En rigtig god måde at aktivere alle fra start til slut, uanset om I er 15 eller 500. En hyggelig
og inkluderende teamaktivitet, der aktiverer deltagerne uden at det kræver sved på panden
Indholdet kan med fordel bygges som en virksomhedsvandring, hvor spørgsmålene, udover fun facts, kan omhandle en
ny strategi eller jeres virksomheds kerneværdier, således at disse opleves i en ny og sjov indpakning. På uformel vis får
I koblet fælles oplevelser på jeres faglige stof og får skabt en meningsfuld kobling til opholdet. Indholdet kan også have
fokus på at I kommer til at lære hinanden at kende mere personligt. Aktiviteten kan afsluttes med et fedt awardshow
inden/under jeres middag. I skal blot læne jer tilbage og nyde underholdningen.

HIKE

Oplev naturen i et roligt tempo på en guidet vandretur fra Kokkedal Slot, hvor I undervejs vil opleve den smukkeste
udsigt overØresund, golfbaner og skovene omkring slottet. Når man går, letter det tankerne og ofte er det nemmere at
tale og åbne op på en walk n’ talk. Den øgede puls og friske luft gør samtalen mindre formel og mere afslappende. Der
skal ikke meget fysisk aktivitet til at udskille lykkehormoner som endorfiner, hvorfor det er oplagt at knytte forskellige
elementer på turen. Det kan være visualiseringsøvelser for at prøve at være endnu mere til stede og fornemme de andre,
en stillevandring eller det kan være dele af jeres faglige program der får en helt ny dimension når den kommer med på
tur. Kombinér hiken med en frokost eller pause i det fri – eventuelt omkring et bål.

MTB SOCIAL RIDE

Er I klar på at opleve skoven fra sin bedste side, så byder en mountainbike ”social ride” på både teknik, sjove øvelser,
samt tips og tricks. Vi starter altid med en god introduktion til cyklen og planlægger turen med udgangspunkt i jeres
gruppe. Sværhedsgrad, rute, varighed og forhindringer skræddersys.

GUMBALL TOUR

Aktiviteten kan bygges som et race rundt i Hørsholm/Rungsted omkring Kokkedal Slot, hvor deltagerne som hold skal
transportere sig fra A til B på forskellige transportmidler og på forskellige måder. Aktiviteterne er sjove, udfordrende
og afvekslende. Etaperne skal gennemføres én for én og holdene guides af en instruktør fra sted til sted.
Kan bygges som et heldagsevent med indlagt frokost.
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Vi har oplevet, at hvis man virkelig vil rykke ved noget, så skal man starte med at skabe rammerne for de unikke arbejdsfællesskaber.
Det kræver ikke nødvendigvis langsigtede strategier og store opsætninger, men kan finde sted i uformelle og hyggelige rammer - her er vores bud på
aktiviteter der kan afvikles over nogle timer.

FRISK LUFT TIL AGENDAEN
- Få styr på indeklimaet. Den nemme løsning er at åbne vinduet, men den holdbare er at lufte kollegerne. Vi vil derfor
gerne inspirere jer til at bruge omgivelserne og udendørsfaciliteterne som ramme og rum for genopfyldning af energi og
til at få koblet det faglige indhold på fysiske aktiviteter, så indholdet kan udtænkes, opleves og memoreres på en sjov og
anderledes måde. Vi kan inspirere jer til at få dagens program ud og leve.
Sæt barren højt (med udsigt til trækronerne), så I får det bedste udbytte af de timer, der er afsat.
Selvom I ønsker at forblive indendørs, så kan vi hjælpe jer med faciliteringen af jeres program. Lad os inspirere jer til
hvordan I kan arbejde med jeres strategi, jeres nye team, jeres personlige lederskab eller hvad som helst der er på agendaen. Vi tænker kreativt og innovativt og kan hjælpe jer med at bryde ud af de vante tankegange og adfærdsmønstre.

NYT TEAM, FÆLLES MINDSET

– opstartsworkshop for projektgrupper og tværorganisatoriske
teams
Opstart af projektgrupper, hvad enten de består af interne tværorganisatoriske ressourcer eller har eksterne rådgivere
eller specialister tilknyttet kræver et særligt fokus. Projektgruppens succes er direkte proportionelt med kvaliteten af
det fælles afsæt man tager ved projektets opstart. Et program kunne se ud som følgende:
Velkomst - aktive samarbejdsøvelser, hvor man lærer hinanden at kende, tillid, kommunikation og gode grin.
Personprofiler go live – en dynamisk øvelse omrking adfærds-kendetegn samt styrker og potentialer i teamet
Samarbejdsøvelse omkring fælles værdier og ståsted. Udarbejdelse af fælles samarbejdskodeks og værdisæt ud fra et
fagligt oplæg.
Fokusering– Begejstring er ofte den afgørende forskel. Det holder dig oppe, når det bliver rigtigt hårdt. Hvad begejstrer jer?
Der er forskellige muligheder for sammensætningen af denne workshop. Det kan være et endnu større fokus på de fælles relationer, samarbejde og kommunikation, diversitet, dybdegående profiltests mfl. Kontakt os for at høre hvordan vi kan sammensætte jeres dag.

GO LIVE teamprofiler

Sessionen tager udgangspunkt i karaktertræk og profil-farver kendt fra bl.a. Estimate, Disc og Insight profil- og adfærdsanalyser.
Formålet er at få forståelse for, eller genopleve kollegers karaktertræk og styrker. På en sjov og let tilgængelig måde får vi talt om, hvad der er
vigtigst for den enkelte, hvem som er mest ens i teamet og hvem som på papiret er mest forskellige. Vi kigger på grænseflader og kommunikationsformer. Vi arbejder med humor og indsigt med fokus på styrker, og det vi sammen skal gøre mere af. Vi går I dybden med, hvordan de enkelte
personprofiler agerer på hhv. en god dag og en dårlig dag, hvordan I bedst kommunikerer på tværs af profiler.

“DIVERSITET & INKLUDERENDE LEDELSE/SAMARBEJDE”

Vores fordomme er ofte skjult for os selv, og er ofte forbundet med at vi oplever nogle eller noget som er forskelligt fra os selv, og som udfordrer os
eller gør os utrygge. Vores fordomme kan være erfaringer vi har gjort os og som vi har lagret i vores hukommelse.
Men lige så ofte har vores fordomme afsæt i ting vi har fået fortalt op gennem barndom og ungdom eller da vi startede på vores arbejdsplads.
Men vores fordomme er ofte skjult for os selv, de er ubevidste. Og når nu vi ikke selv kan opdage vores fordomme – så har vi brug for hinanden.
Derfor er det vigtigt i et team eller hel virksomhed at skabe et kodeks for, hvordan vi taler sammen om fordomme og sammen blive bevidste om, hvor
fordommene spænder ben for os. Bliv inspireret, og bliv bedre til at arbejde sammen fx ved:
• Samarbejdsøvelse: Teamøvelse med udgangspunkt i en pulje af værdiord - max 20 personer
• Foredrag: Inspirerende indlæg om de mest almindelige fordomme på arbejdspladsen. Herefter gruppearbejde.
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Har I netop sammensat et nyt team af medarbejdere eller er det tid til forandring? Vi ved, at det vigtigste element i samarbejde er, at have gode
relationer og tillid til hinanden i teamet. Start dagen med at komme lidt tættere på kollegerne – eller indlæg tid til en pause i løbet af dagen, hvor vi
hjælper jer med at skabe de helt rigtige forudsætninger for at det efterfølgende indhold lagres optimalt.

MEET N GREET

Start dagen med en icebreaker, hvor I både kommer tættere på hinanden på en sjov måde, samtidig med at dagens tema
bliver slået an.
En aktiv øvelse med spørgsmål der højner interaktion, sætter deltagernes egne forventninger i spil om dagens udbytte /
strategien og får folk til fysisk at bevæge sig sammen og tale på tværs. I 2 forskellige omgange motiveres og understøttes gruppens dialog, med spørgsmål og udsagn, som både er overraskende, sjove og til tider udfordrende. Aktiviteten
giver et optimalt fundament for at skabe nye relationer, at udbygge eksisterende og katalyserer lysten til at fortsætte
dialogen, når dagen lakker mod enden.

BRAIN BOOST

Forskning viser at man har en øget evne til at fokusere og koncentrere sig efter et aktivt break. Ved at arbejde med nye
bevægelsesmønstre og koordination af arme og ben, kan man øge den kreative tankegang ved det rette spændingsniveau. Prøv eksempelvis en Parkour session midt på dagen i forbindelse med gruppesamarbejde og ideudvikling. Vi kan også give jer en introduktion til
naturterapi uden at I behøver at skulle langt ud i skoven. I kan prøve en procesøvelse (byggeopgave) eller måske spille musik sammen eller optage en
film.

VISION TREE

Med udgangspunkt i dagens tema, jeres strategi eller visioner, skriver alle deres konkrete take-aways / to-do’s på 2
manilla kort (ens tekst).Ét kort hænges på et fælles træ (eks. et stort flot oliventræ), mens det andet kort skal fungere
som en personlig reminder som taget med hjem. Når man nedfælder sine konkrete handlinger, så er der større chance
for at visionerne rent faktisk kommer til at gå i opfyldelse. Samtidig fungerer træet efterfølgende som et ”inspirations-hub”, hvor man kan genbesøge sine egne og andres tanker fra dagen.
Vi sørger for at træet bliver transporteret hjem til jeres lokation.

Company Days
Når vi finder ud af hvor meget vi deler, hvor meget vi har tilfælles og hvor ofte vores liv krydser hinanden, jo mere åbne bliver vi overfor
hinanden. Vi opnår større respekt og forståelse for vores ligheder og forskelle. Vi nedbryder fordomme og hylder mangfoldigheden.
Når vi planlægger en Company Day er vores fokus at det skal være sjovt, relevant, engagerende og originalt. Lad os hjælpe jer med at skræddersy
jeres dag, så I både får skabt en sammenhæng mellem alle elementer, men også overrasker og udfordrer jeres deltagere.
Vi har en bred palette af workshops, som vi kan sammensætte på kryds og tværs afhængig af temaet. Vi har et stort netværk og kan derfor aktivere
spændende profiler indenfor mange forskellige genrer. Vi har med stor succes arbejdet med overordnede temaer som diversitet & inklusion eller
fællesskaber i bredere forstand. Vores workshops er designet som en totaloplevelse, så både facilitatorer og setting matcher temaet.
Se eksempel på en Company Day her: https://youtu.be/qyL7TOIFxYM

Aktiviteter med dette mærke skal bookes direkte hos Running26. Running26 skræddersyr aktiviteter der har fokus på at aktivere både krop og sind med oplevelser der styrker jeres
fællesskab og understøtter jeres agenda. Alle aktiviteter planlægges med afsæt i en indledende dialog og forventningsafstemning med jer, så der bliver skabt en magisk dag med
fokus på relationer og gensidig nysgerrighed som er den x-factor der er tilstede i succesfulde teams der skal nå et ambitiøst mål sammen.
Se mere inspiration på running26.dk eller send en email til hyde@running26.dk

LASER LERDUE SKYDNING

Der benyttes autentiske haglgeværer, som er modificeret og skyder med infrarøde radiosignaler. Når en skytte rammer lerduen, bliver dette registreret på en elektronisk resultattavle.
Laser-lerdueskydning kan også benyttes i mørke, da ”duerne” kan blive selvlysende.

CROSS COUNTRY & BUNGEE

Udholdenhedstræning, styrke og koordinering, med forskellige træningsstationer hvor landskabet styrer intervallerne. Styrke og samarbejde, hvor I to
og to arbejder med en Bungee-elastik. En aktiv time hvor pulsen kommer op. For alle, uanset træningsniveau.

SEGWAY - Med personlig guide

Med udgangspunkt i dagens tema, jeres strategi eller visioner, skriver alle deres konkrete take-aways / to-do’s på 2 manilla kort (ens tekst).Ét kort
hænges på et fælles træ (eks. et stort flot oliventræ), mens det andet kort skal fungere som en personlig reminder som taget med hjem. Når man
nedfælder sine konkrete handlinger, så er der større chance for at visionerne rent faktisk kommer til at gå i opfyldelse. Samtidig fungerer træet
efterfølgende som et ”inspirations-hub”, hvor man kan genbesøge sine egne og andres tanker fra dagen.
Vi sørger for at træet bliver transporteret hjem til jeres lokation.

ARCHERY ATTACK

Deltagerne deles op i hold, som kæmper mod hinanden og scorer point ved hjælp af bue og pil. Pilene er specieldesignet, med en skumpude, der hvor
pilen normalt sidder.
Alle kan deltage.

POLO TEAMBUILDING

Alle kan være med – også selvom du aldrig har redet før. Rolige, veltrænede heste og et erfarent team sikre en mindeværdig aktivitet, som virkelig
ryster teamet sammen. Kan arrangeres hele året både inde og ude. Vi tilpasser pakken, så den passer til jeres behov.

GOLF FOR SJOV

Kun 50 meter fra Slottet ligger Kokkedal Golfklub. Med ”Golf for sjov” får I undervisning af en professionel golfspiller. Alle kan deltage, både uøvede
som aldrig har haft en golfkølle i hånden og den semi-professionelle, der kan få justeret sit slag.
Vi tilbyder også andre former for golf arrangementer.

OPLEV FRIHEDEN MED SEJLADS

I kan blive en aktiv del af sejladsen eller blot nyde den friske havluft, mens vinden bærer båden frem. Mulighederne er mange og sammen planlægger
vi sejladsen efter jeres ønsker og behov. På båden er der også SUP boards, kajakker m.m.

PRIVAT LEJE AF SLOTTES SPA OMRÅDE

Nyd Slottets spa- & wellness område som byder på en elegant pool, sauna, koldtvandsbruser, samt enestående bruser med lys- og aromaterapi.
Dertil medfølger slippers og en skøn, blød badekåbe til hver deltager.

AQUA FITNESS

Generel træning af hele kroppen hvor vi benytter redskaber for at opnå en større modstand i vandet. De 30 grader giver en behagelig træning, da
musklerne blødgøres af det varme vand.

DANMARKS STØRSTE INDENDØRS GOLFCENTER

En unik golfoplevelse for både begyndere og rutinerede golfspillere, vejledt af professionelle golf instruktører. Top moderne trænings faciliteter, samt
nogle af verdens største simulatorbåse, alle udstyret med TrackMan4 launch monitor.
Aktiviteter med dette mærke, skal bookes direkte hos Kokkedal Slot på 45 4422 8006 eller booking@kokkedal-slot.dk

