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Båsenberga hotell & konferens – Vingåker 
 

 

  

Nära blir en fullträff i sörmlandsidyll 

Nära är det till det mesta. Nära till tåget från storstaden, nära till skogens tystnad och nära till 
avkopplande upplevelser!  

Historien om Båsenberga bär med sig en påminnelse om äkthet och jordnära förhållanden. Det står vi 
för fortfarande. Vi vill fylla ditt möte med omtanke och personlighet. 

Den gemytligt avspända atmosfären möter du runt varje hörn, i varje vrå. Stämningen och det 
personliga mottagandet bidrar till maximal inspiration och största möjliga utbyte av din konferens. Vi står 
för kvalitet och omsorg i detaljer. Vi är medlemmar och en utvald anläggning i Svenska Möten. 
 

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG: 

Dag 1  
11.30 Ankomst med egna bilar till Båsenberga herrgård i Vingåker  

12.00 Konferenslunch serveras hembakt kaka och kaffe. 

13.00 Konferens 

15.00 Eftermiddagskaffe – hembakade kakor och fruktfat. Serveras med kaffe/te. 

15.30-17.00 Aktivitet 

19.00 Trerätters middag exkl. dryck 
 

Dag 2  
09.00  Avresa efter frukost 
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AKTIVITETER 

1. Gårdskampen 
Här handlar det om knep & knåp. I vårt 100-åriga charmiga gårdsmagasin har vi en trevlig 7-kamp bestående 
av klurigheter och gammaldags beprövade lekar såsom, hästskokastning, slangbälleskytte, tankenötter, 
spikslagning, ärtplockning och en viktbräda. Vi jobbar i lag om 2-7 personer. Minimum antal 10 personer.  
 

2. iTeamriddle är en aktivitet där deltagarna kan förvänta sig en fartfylld tävling där vi pressar tekniken till oanade 
höjder. Roliga övningar, kluriga frågor, fotouppdrag samt konstruktions-uppgifter matas på i en aldrig sinande 
ström. 
I den utrustning som delas ut finns bland annat ryggsäck, en Ipad, ett häfte, kartor mm. Hög 
uppfinningsförmåga och smartness kommer att belönas där inget kan tas för givet på förhand! Målet med 
aktiviteten är att försöka lösa så många uppgifter som möjligt och intjäna poäng utan förluster. Laget med bäst 
samarbetsförmågan är de som ligger närmast till hands att vinna den åtråvärda pokalen! 
 

3. Lådbilsbygge är en av våra mest populära aktiviteter! 
Här får deltagarna verkligen utlopp för sin kreativitet och skaparanda. Att få bygga något efter egna idéer är 
ett mycket effektivt och roligt sätt att lära känna och föra samman en grupp. Lägger man dessutom till ett 
tävlingsmoment är succén given.  
Första timmen bygger de olika lagen sina lådbilar, därefter presenteras bilarna vid en bilsalong under ca 20 
minuter, då idel superlativ kommer att användas så klart! Sedan är det dags för den rafflande finalen! Nu är det 
också upp till bevis, vilken konstruktion håller för den utslagsgivande banan? Tävlingen är enkel, först över 
mållinjen vinner! 
 

4. Katapultbygge är en rolig året-runt-aktivitet som verkligen kommer att sätta deltagarna på prov. Hur får man en 
sådan konstruktion att fungera? Efter en timmes byggande så är det sedan upp till bevis, har deltagarna 
verkligen lyckats tillverka en konstruktion som både kastar långt och med precision? Här får deltagarna verkligen 
utlopp för sin kreativitet och skaparanda. När katapulterna är klara radas de upp för tävling, vem kastar längst? 
Här kan vi utlova glada skratt och svavelosande eder över felaktiga kastvinklar och oförutsägbara 
hållbarhetsteorier! Tävlingen är enkel, längsta kastet vinner! 
 

5. 420 sekunder är en galet rolig och populär teamtävling! Aktiviteten bygger på att man i lag möter varandra 
parallellt vid 6 stationer och under tidspress måste jobba tillsammans för att lyckas lösa de problem som de ställs 
inför. Övningar görs i en grundomgång och allt avgörs sedan i en rafflande final. Deltagarna kommer att få 
nyttja hela sitt förråd av humor, intelligens och planeringsförmåga samt testa sina gränser, men mer mentalt, än 
fysiskt. Aktiviteten passar alla, såväl gammal som ung! 

 
6. Sjöbastun 

Direkt vid Kolsnaren har vi våra mysiga sjöbodar & sjöbastu. Bastun tar 12-15 personer samtidigt & jaktboden 
likaså. I jaktboden sitter ni på sköna renfällar. Omrrådet hyr ni exklusivt för er grupp. Kostnad 3000 kr (exkl. moms). 
 

7. Varm bubbelpool ute 
Under bar himmel i bubblande himmelskt vatten. Poolen tar 8 personer och bokas per timme. Ligger i anslutning 
till vår bastuavdelning Lögarkällan. Per timme 1071 kr (exkl. moms). 
 

8. Shopping 
Här handlar det om märkesvaror till mycket bra priser. I Vingåkrs samhälle hittar ni Vingåkers Outlet område. Här 
finns ett rikt utbud av kläder, skor & husgeråd till mycket bra priser. Besök Vingåkers Factory Outlet, Iittala 
fabriksförsäljning m.m. – missa inte det när du ändå är i Vingåker! 
 

9. Dansa Zumba 
Få igång tempen på hela gruppen och beställ ett zumba pass, en fantastisk gruppträning där grundtand 
tanken är att du ska ha kul, skratta och njuta! Låt latinamerikanska rytmer sätta fart på dina höfter! 
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PRIS 
Pris per person: 1 846 kr  
 
I priset ingår:  
- Lunch 
- Em fika 
- 4-rätters middag (serverad förrätt & varmrätt som 

följs av våra omtyckta ost- och dessertbufféer) 
- Logi med del i dubbelrum med frukostbuffé 
- Konferenslokal 

 

TILLVAL: 
Aktiviteter t ex. 
- Gårdskampen 295 kr/person inklusive 1 alkoholfri 

dryck samt snacks/tilltugg  
 

- Zumba 6 500 kr  
 
 
 

Alla priser är exkl. moms 

 

 

 

 

 


