
	  
Segway Adventure™ Lagkamp är en kul, kreativ och glädjegivande lagaktivitet som 
passar alla åldrar. Efter genomgång och testkörning kör vi igång femkampen. Det går 
ut på att laget ska samarbeta och framföra sin Segway® på bästa sätt där målet är att 
hela laget skall utföra varje gren så snabbt och korrekt som möjligt. Grenarna kan 
även läggas upp och kombineras efter önskemål.  

 
Praktiskt information 
Total tid: ca 2,5 - 3 timmar med genomgång och instruktioner. 
Antal: 12 – 100 pers, är bra gruppstorlek, upp till 100 personer, samtida aktivitet 
Plats: enligt senare överenskommelse.  
Segway Adventure Lagkamp arrangerar vi inomhus och utomhus året om.  
Pris fr. 8 500:-”Minilagkamp” från 5 000:-. För inomhus tillkommer arenahyra. 

 
Detta ingår: 
• från 4 st Segway® (modell i2) 
• en eller flera instruktörer/domare 
• spelplansavdelare och tillbehör för femkamp 
• hjälmar, lagvästar mm 

 
Priser till vinnare? För bara 400:- kan ni köpa 5 stycken av vår underbara lilla maskot  
Trigge Tiger som pris till vinnande lag. Fråga oss för fler förslag. 

 
Er upplevelse – vårt jobb!  
Boka direkt eller mer information kring catering i samband med aktivitet,  
förslag på lunch och/eller kvällsrestauranger och inspirationsföredrag?  
Kontakt: 072-325 92 20 eller event@segwayadventure.se 
 
Försäkring för skada på maskiner ingår, eget ansvar och personskador/andra skador orsakade av 
förare/deltagare är ni själva fullt ansvariga för. Transport inom 5 mils radie från Göteborg ingår. Priset avser 
Segway® PT i2 (citymodell). Avbokning senare än 14 dagar före aktivitet debiteras med 50%. Senare än 1 vecka 
100%. Faktura, direktbetalning, SEK, moms 25% tillkommer. Max vikt: 115 kg. Minst 15 år.  
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Upplevelser året om. Från 1-100 personer. 
Upplevelsecenter:  maj-oktober, inomhus hela året 

Göteborg: Lilla Bommens Torg 2, Göteborg. T. 072-325 92 10/20 
Postadress: Life Balance Event AB, Petter Emils Gård, 

434 98 Kungsbacka.  boka@segwayadventure.se 
 

	  	  


