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Familj, vänner eller förening?

Kick Off - Teambuilding - Föredrag

Vinnalt Event bjuder på äventyr med inslag av fiske, jakt,
paddling och vandring. Ta med dig kompisgänget och utmana
dem i en femkamp, bjud arbetslaget på teambildning, ta med
familjen på en heldag med lek och naturbus, eller bara ströva
omkring i området. Glöm inte att stoppa med favoritkudden och
stanna kvar över natten i någon av våra stugor. Innan ni åker tillbaka till stan rekommenderar vi ett dopp i sjön Simlången eller
en stillsam promenad längs vackra skogsstigar.

Avtackning eller bara en lyxig After Work med gänget? Ibland
är det både nödvändigt och skönt för kollegorna att lämna sina
inarbetade roller på jobbet för att göra något helt annat tillsammans. Våra övningar bygger upp och stöttar teamkänslan, utlöser förlösande skratt och visar sidor hos varandra som ni inte
visste fanns. Hos oss är alla vinnare och när dagen är slut är det
är härligt att fira framgångarna tillsammans. Kanske avrundar ni
med en trubadur eller en inspirerande gästtalare i grillkåtan.

Fiskekort
Hos oss kan du lösa fiskekort för en hel- eller halvdag. I våra fiskrika vatten använder du kast- eller flugspö för att locka laxöring
och gädda.

Fiskekort & boende
Fiska hela dagen och avrunda kvällen med att tillaga dagens
fångst i någon av våra grillkåtor. Sov gott i en av våra timmerstugor och fortsätt fisket, när det nappar som bäst, i gryningen
dagen efter. Timmerstugorna har plats för fyra personer.

Fiskepaket
Utomhusaktiviteter tillsammans.

Aktiviteter som stärker samarbetet

Vi har lång erfarenhet av sätta ihop ett program med aktiviteter
som passar just ert gäng. Hos oss väntar en skräddarsydd vistelse
med övningar och aktiviteter som tar allt från några timmar upp
till två dygn. Ni väljer hur länge ni vill vara kvar och vi kan lova att
det under tiden blir mycket skratt och glädje för stora som små,
gammal som ung.

Ni kan stanna allt från några timmar upp till två dygn och vi
anpassar aktiviteterna för hela eller delar av personalen. Vi
blandar tävlingsmoment med gruppsamarbete där alla kommer
till tals. Oavsett ålder eller kondition blir det en rolig upplevelse.
Dagen kryddas med fika eller lunch som tillagas över öppen eld,
antingen ute eller i stora grillkåtan.

Kanske avslutar ni en händelserik dag utomhus med grillning
eller matlagning över öppen eld i någon av våra grillkåtor. Det är
också populärt ha catering eller en egen kock som tar hand om er
i stugan på kvällen. Koppla av med ett familjespel eller, om ni vill,
ta ett dopp i badtunnan eller i sjön medan maten tillagas.

Packlista
Gps koordinater WGS84
56.750941, 13.120991

Stövlar

Handduk

Regnkläder

Varma kläder

Ombyte

Sängkläder

”Vilken röstkapacitet!
Taket i lappkåtan
lyfte nästan när vi
under trubadurens
ledningen stämde
upp i allsång.”
Företagskund

Med övernattning
Väljer ni att förlägga en presentation eller en föreläsning i samband med er vistelse, kan vi erbjuda lite olika alternativ. Stora
grillkåtan passar utmärkt till enklare föredrag kopplat till gemensam matlagning över öppen eld eller catering. Vill ni genomföra
en större konferens samarbetar vi med Tallhöjdens Värdshus i
Simlångsdalen. Övernattning sker i mysiga och bekväma stugor
utrustade med kök, braskamin, TV och internet.
Företagsevent är avdragsgilla för moms. Ring oss så hjälper vi till
med planering av ett riktigt lyckat event.

Är ni 10-12 personer som vill hyra hela anläggningen för att fiska
för er själva, ha tillgång till stora grillkåtan och laga mat över
öppen eld på kvällen så löser vi det. Ring så bokar vi.

Avstånd till Vinnalt från:
Halmstad...

22 km

Varberg...

73 km

Göteborg...
Helsingborg...

80 km

Malmö...

137 km

Växjö...

132 km

Gislaved...

flugspecialisten.se

140 km

Jönköping...

91 km
182 km

”Tack för en fantastisk
energikick för åttio
gymnasielärare.”

Vi driver en av sveriges största webbshoppar för flugfiske. Här
finns flugor av högsta kvalitet, till bra pris och med snabba fraktfria leveranser inom sverige. Beskök www.flugspecialisten.se

Bo Johansson
Utb. chef Laholms Kommun

Jakt i fantastisk natur
Vi ordnar välorganiserad jakt efter vildsvin eller råbock. Är du
en erfaren jägare som uppskattar några dagars naturlig jakt och
bekvämt boende mitt i skogen är du välkommen att höra av dig.
Du licens och eget vapen, resten fixar vi. Hör av dig för bokning.

Vinnalt Event – Michael och Joachim Persson
Adress: Vinnalt 447, 310 38 Simlångsdalen
Telefon: 0709 47 16 86 E-post: info@vinnalt.se

www.vinnalt.se

Möhippa
Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter för den hippa mön och all hennes
vänner. Femkamp, fiske, skytte, olika samarbetsövningar eller lekar. Ni
väljer hel- eller halvdag och om ni vill bo över i en stuga. Möhippa med
guldkant innebär att ni har en egen kock som lagar en trerätters middag i
stugans kök medan ni är iväg. När ni har kommit hem och gjort er i ordning
sätter ni er vid dukat bord och njuter av maten efter dagens äventyr.

Femkamp
I Vinnalts femkamp får ni som är tävlingssugna ert lystmäte tillgodosett. I
grenar som exempelvis yxkastning, pilbåge och skytte tävlar ni mot varandra. Blod, svett och tårar -må bäste man eller kvinna vinna.

Barnkalas
Familjepaketet
”Jag önskar mig inga saker, bara en upplevelse.” Har ni hört den förut?
Vi har den perfekta upplevelsen där både far- och morföräldrar, barnbarn och alla däremellan kan vara med på sina egna villkor. Ni leker,
tävlar och provar på nya aktiviteter tillsammans och avslutar med fika
eller att laga middag över öppen eld. Ett fantastiskt sätt att umgås ute.

Fiske
Är ni några stycken som vill testa fiskelyckan med hjälp av ett flugfiskespö, kanske i kombination med en övernatting i en timmerstuga. Då
har ni ett härligt dygn att se fram emot hos oss. I våra fiskrika vatten
simmar både lax och gädda. Ni kan grilla fångsten över öppen eld i
någon av våra grillkåtor. Kom på eftermiddagen och stanna ett dygn.
Är ni morgonpigga dagen efter så går det att smyga ut i gryningen, just
när det nappar som bäst.

Matlagning
Vi människor är skapta för att sitta och umgås vid en öppen eld, dricka
kokkaffe och vänta medan maten blir färdig. I stora eller lilla grillkåtan
kan ni laga mat tillsammans med eller utan ledning av ett proffs. Ring
oss så föreslår vi ett trevligt upplägg.

Teambuilding
Kreativitet, uppfinningsrikedom och samarbete sätts på prov i aktiviteter som syftar till att lära känna varandra bättre, utanför respektive
arbetsroller. Humor, skratt och lekfullhet där samarbetet gör att alla
vinner och ingen förlorar. Efter en uppfriskande utevistelse känns det
skönt att komma in för en fika eller fortsätta kvällen med matlagning
i stora grillkåtan och övernattning i stugor. Vill ni lyxa till det kan vi
rekommendera en egen kock och en badtunna på toppen av det.

Barn från 7 år kan ha ett fartfyllt barnkalas hos oss. Vi anpassar några valfria
lekar, t ex dragkamp och fisketävling, som barnen brukar älska. Vi vistas ute
i fantastisk miljö och alla får springa av sig ordentligt innan det är dags för
grillad korv med bröd och festis.

Vinterpaketet
När vi har riktig vinter med snö och isbeklädda sjöar sysslar vi med för årstiden anpassade aktiviteter. Vad sägs om en heldag med pimpelfiske där du
får borra ditt eget hål och sätta dig tillrätta vid kanten. Följt av pulkaåkning
nerför kullarna eller en tur på längdskidor genom skog och mark. Vi ser till
att grillplatserna är laddade med björkved för grillning. Kvällen kan avslutas
med matlagning i någon av grillkåtorna och en god nattsömn i stuga.

Grillkåta
Planerar ni för firmafest, födelsedagsfirande,
avtackning eller något annat? Söker ni en
annorlunda miljö att hålla föredraget eller
genomgången i? Stora grillkåtan blir en oförglömlig plats -oavsett vad ni har i kikaren.
Tag med ”oömma” kläder och laga er mat i
gemytlig takt över öppen brasa. Boka gärna
en trubadur, öl- & whiskeyprovning och varför
inte en egen kock som servar er under kvällen.
Hör av er så planerar vi något tillsammans.

Lugn & Ro
Behöver ni lugn och ro med en paus från vardagen? Kom båda två och gör
absolut ingenting. Lägg av er mobilerna och ta inte fram dem förrän ni reser
hem. I älgstugan finns varken el eller rinnande vatten, livet är enkelt och
ni kan njuta av varandras sällskap till knastret från vedspisen. Öppnar ni
dörren så är ni ett kliv ifrån storskogen med sina över hundra år gamla träd.
Tystnaden dånar i öronen, en sällsynt upplevelse nuförtiden.

Vandring
Kom och bo i stuga och vandra i ditt eget
tempo i underskön natur. Skogsstigarna
löper genom blandad skog där ni kan
göra ett stopp för fika eller grillning. Sen
går promenaden vidare längs den gamla
banvallen vid Simlången. När ni kommer
tillbaka till stugan har er egen kock lagat
en trerätters middag.

Weekendpaket
Packa väskan för en långhelg med lugn och ro blandat med vandring,
bad, fiske och om ni vill, en och annan fartfylld aktivitet. Bo bekvämt i
stuga med öppen spis. Laga middag själva eller låt en egen kock bjuda
på trerätters efter en lång utedag. Att avsluta kvällen i en badtunna eller
nere på restaurang Tallhöjden ger vistelsen lite extra guldkant.

Skolor
Samla ihop hela eller delar av pedagogerna från skolan och avsätt en
heldag till förmån för feel-good-aktiviteter och ett välförtjänt avbrott
från vardagen. Vi varvar samarbetsövningar och fartfyllda aktiviteter med tävlingar där alla kan vara med. Vinnalt tar emot upp till 80
personer som delas in i team. Efteråt samlas ni i den stora grillkåtan
för gemensam matlagning och det är med rosiga kinder ni åker hem på
kvällen. Ring oss så skräddarsyr vi en dag just för er.

Föreningar
Tag med laget eller gruppen på en uppstart- eller avslutningsdag med
många skratt och glada tillrop. Tävla i grenar där egenskaper ni inte visste fanns hos varandra kan vara avgörande. En dag med dragkamp, yxkastning eller någon av våra andra aktiviteter, toppat med grillning eller
matlagning i stora grillkåtan. En rolig tillställning med hög trivselfaktor.

Camping & husbilplats
Tag med egen husvagn eller husbil till oss på Vinnalt. Vi erbjuder en
plats i naturskön omgivning på vår camping. Här bor ni ett stenkast till
fisket eller skogen. Toalett och vatten finns i närheten och ström ingår i
campingavgiften. Vill ni prova någon av våra aktiviteter eller ta ett dopp
i badtunnan framåt kvällen, så ordar vi så klart det.

Ta dig tid med ett besök hos oss.
Du har allt att vinna!

Vinnalt Event har möjligheter där bara fantasin sätter gränser. Hör av
er om ni har andra idéer eller önskemål om vad ni vill göra hos oss.

Michael och Joachim driver Vinnalt Event utanför Simlångsdalen, ett
familjeföretag som varje år tar emot hundratals människor med olika
önskemål och förväntningar.

Lekar

Stora & Lilla Björn

Timmerstugor med plats för 4-6 pers. Här finns sovrum, allrum och fullt utrustade kök. Toalett med dusch samt TV och trådlöst internet.

Hundträning/Långritt
Ta med er hunden eller hästen för en heldag i vår vackra natur. För
hundägaren finns t ex möjlighet att hyra anläggningen en dag och träna
vid dammarna, på stora gräsytor eller i skogen. Är ni ett gäng ryttare kan
ni ta en långritt längs skogsvägar och stigar som vi märkt ut på kartan.
Vi möter er och dukar upp till picknick vid en grillplats längs vägen.

Mixa ihop egna favoriter – precis som ni
själva vill ha det. Vi hjälper till!

Flugan, Regnbågen & Kräftan
Tre timmerstugor med 4 bäddar i varje belägna vid sjökanten. Stugorna har
värme, el och toalettfinns i en närbelägen byggnad. Ni har också tillgång till
värmestugan och vår mysiga grillkåta där ni kan laga mat och umgås.

Boken & Hjorten
Stora stugor med plats för upp till 7 pers. Kök och allrum i en öppen planlösning. Här finns en mysig braskamin/öppen spis, toalett, dusch, TV och
trådlöst internet. Hjorten har plats för 5 personer inne och lillstuga på tomten
med plats för två.

Älgstugan
Stuga med fyra bäddar, belägen avskilt
på en höjd mitt i skogen. Här finns möjlighet till ett naturnära boende utan el
och rinnande vatten. Vedspisen värmer
upp och sprider lugn, en skön kontrast
till vårt vardagliga liv.

Sifferkort
Knäkort
Spikning
Legobygge
Minneslego
Frågelekar
A-ben
Spindelbåtar
Snören
Pussel
Plattor
Balansbrädor
Bergstoppen
Plattformar
Fyrkant med rep
Kardborregång
Balansgång
Repsäck
Presenningar
Bambupinne
Eldning
Dragkamp
Jättememory
Knuten
Byta plats på stock
Läkt
Spindelnät
Tunnorna
Båtarna
Svamp o vatten
Rockringen
Hagen
Rockringar
Lassokastning
Pilbåge
Yxkastning
Repet

Vinter

Aktiviteter

Längdåkning
Pimpla
Stora grillkåtan
Badtunnekväll

Femkamp
Lerduveskytte
Luftgevär
Cykling
Vandring
Barnkalas
Möhippa
After work á la naturell
Kickoff
Konferens
Kurser

Mat & dryck
Matlagning ute
Matlagning i grillkåta
Snapsrunda
Whiskey/ölprovning
Inhyrd kock

Special
Träningsläger med hund
Långritt med egen häst
Friluftsdag elever/personal
Överlevnadsdygn
Stillhet

Fiske
Meta
Flugfiske
Kastfiske
Pimpla
Kurser

Jakt

Bo & campa
Fiskestuga
Timmerstuga
Storstuga
Älgstugan
Uppställningsplats för
husvagn/husbil

I små eller stora grupper ägnar de en eller fler dagar åt vad vi på Vinnalt
har att erbjuda. Långt från stress och vardag blir fiske, jakt, tävlingslekar, äventyr eller bara lugn och ro en upplevelse som ger energi och
kraft att ta med sig hem.

Kom

mans!

v tillsam
e
l
p
p
u
h
c
o

Vinnalt är beläget i ett mycket naturskönt område nära Simlångsdalen
(ca 20 km nordöst om Halmstad). I våra marker finns en rik flora och
fauna, många stigar att utforska och flera utflykter att göra. Området
har ett rikt djurliv med älgar, rådjur och vildsvin.
På hösten finns det gott om bär och svamp. I närområdet finns också en
mängd strövområden och stigar för vandring. Här finns fina möjligheter
till flugfiske i de närliggande sjöarna, med regnbågsfiske året runt samt
fiske efter gädda, abborre, lax och andra fiskar.
På vintern, när sjöarna fryser kan du pimpla. Det finns också fina spår
för längdskidåkning i Långhultsbackarna.
Varmt välkommen till Vinnalt!

”Jag blev biten
av flugfisket!”
Ella, möhippedeltagare.

Vildsvin nybörjare
Vildsvin erfaren
Bockjakt
Kurser

Priser och bokning på vinnalt.se
Ring 070-947 16 86 Mejla: info@vinnalt.se

Michael Persson
Event- & Jaktansvarig
+46(0)70-215 14 79
michael@vinnalt.se

Joachim Persson
Fiske & Boendeansvarig
+46(0)70-947 16 86
joachim@vinnalt.se

www.vinnalt.se
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