
DET er ikke løgn, Vadehavet langs den danske 

vestkyst er i fint selskab med pyramiderne og Grand 

Canyon opført på UNESCOs verdensarvsliste. Så gør 

dig klar til en mindeværdig naturoplevelse og årets 

sjoveste adrenalinkick! Sæt dig i strandsurferen, lad 

vinden gribe sejlet, og mærk suset, når du ræser 

hen ad stranden på Rømø, mens du selvsikkert og 

til stor fornøjelse tæmmer vinden med dit sejl. 

Om du kører 20 km/t eller 50, bestemmer du selv. 
Dygtige instruktører sikrer en tryg, sjov og fartrig 
dag på stranden – måske sammen med dine 
venner, familie eller kollega?

STRANDSURFING
MASSER AF AKTIVITETER PÅ EN AF EUROPAS BEDSTE STRANDE
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Surfing for alle: 

Kom med os ud på stranden 

og få en af Danmarks 

allerstørste oplevelser. Vi 

garanterer, at alle får det lært 

i løbet af ganske kort tid, 

uanset dine fysiske eller 

tekniske færdigheder - så er 

de servicemindede 

instruktører klar til at hjælpe 

jer hurtigt i gang.

Varighed: 1 time
Pris pr. pers: DKK 300,- ex moms

Antal:   30-35 personer
Lokation:     Rømø-Børsmose
Periode: April-Oktober

Surfing for alle: 

Vores 2 timers program 

består af 2 aktiviteter

Strandsurfing og Memoryrun. 

Gruppen bliver inddelt i 2 hold 

og skifter så efter 1 time. 

Anbefales til virksomheder og 

skoleklasser. Ved firmaer kan 

vi også tilpasse Memory-Run 

med jeres værdier eller andet. 

Varighed: 2 timer

Pris pr. pers: DKK 400,- ex moms

Antal:   30-70 personer
Lokation:     Rømø-Børsmose
Periode: April-Oktober

Surfing for alle: 

Vores 3 timers program 

består ofte af 3 aktiviteter

Strandsurfing, Memory run og 

strandsjov. Gruppen bliver 

inddelt i 3 hold og skifter så 

hver 1 time. Anbefales til 

virksomheder og skoler. Ved 

firmaer kan vi også tilpasse 

Memoryrun med jeres 

værdier eller andet. 

Varighed: 3 timer

Pris: DKK 500,- ex moms

Antal:   30-115 personer
Lokation:     Rømø-Børsmose
Periode: April-Oktober

Surfing INDIVIDUEL

Vi sammensætter naturligvis 

et program der passer til jer, 

så tøv ikke med at kontakte 

os. Vi tilbyder også en 

foodtruck, så der kan serveres 

hjemmelavet is eller måske 

nogle lækre madpandekager -

Pizza til frokost. Transport, 

mødelokaler og overnatning 

kan vi også sammensætte.

Varighed: 1-8 timer
Pris: Individuel
Antal:   10-280 personer
Lokation:     Rømø-Børsmose
Periode: April-Oktober



WINGBOARDS er en ny sport der vinder mere om 
mere frem i hele Europa. Det startede med at være 
på vandet, men er nu også udviklet til at foregå på 
stranden/land. Hos OurStuff har vores instruktør 
team været i gang med at uddanne sig og udvikle 
dette koncept. Hvilket har resulteret i at der 
udviklet specielle begynder boards.  Vores mål er at 
alle naturligvis kommer op på boardet, og lærer at 
kører ud og vende wingen, og køre tilbage igen. Du 
styrer naturligvis selv hastigheden. Det er vild sjovt 
og garanti en fantastisk oplevelse. Det er middel 
sværhedsgrad, så har man ingen erfaring med en af 
følgende ting: Vind - Skate - Snowboard –Surf m.v, 
så anbefaler vi at prøve strandsurfer. 

WINGBOARDS
DANMARKS NYESTE OG SJOVESTE AKTIVITET
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Wings for let øvede: 

Kom med os ud og få en af 

Danmarks allerstørste 

oplevelser. Vi garanterer, at 

alle får det sjovt i løbet af 

ganske kort tid, uanset dine 

fysiske eller tekniske 

færdigheder - så er de 

servicemindede instruktører 

klar til at hjælpe jer hurtigt i 

gang.

Varighed: 2 timer
Pris pr. pers: DKK 500,- ex moms

Max antal:   6 personer
Lokation:     Rømø-Børsmose
Periode: April-Oktober

Wings og Surfing for 
let øvede: 

Vores 3 timers program 

består af 2 aktiviteter. Wings 

og Strandsurfing. Gruppen 

bliver inddelt i 2 hold og 

skifter så efter 1,5 time. 

Anbefales til personer der 

ønsker lidt action og sjov.  

Varighed: 3 timer

Pris pr. pers: DKK 800,- ex moms

Max antal:   12 personer
Lokation:     Rømø-Børsmose
Periode: April-Oktober

Wings for let øvede:

Vores 4 timers program 

består af 2 wing moduler 

Formiddag starter vi med de 

grundlæggende øvelser og 

kørsel. Om eftermiddagen 

udvider vi øvelserne også til 

at indbefatte vendinger mv. 

Varighed: 4 timer

Pris pr. pers: 1.000,- ex moms

Max antal:   6 personer
Lokation:     Rømø-Børsmose
Periode: April-Oktober

Wings for alle:
INDIVIDUEL 

Vi sammensætter naturligvis 

et program der passer til jer, 

så tøv ikke med at kontakte 

os. 

Varighed: 1-8 timer
Pris: Individuel
Max antal:   12 personer
Lokation:     Rømø-Børsmose
Periode: April-Oktober



OurStuff har indkøbt 10 luksus RC Outdoor biler 
med vanvittige tophastigheder. Efter 1 år med 
udvikling af denne type event, kan vi nu helt 
eksklusivt kun hos OurStuff tilbyde denne sjove 
aktivitet. Hvor der med garanti er grin, samarbejde 
og en mindeværdig oplevelse der vil blive talt om i 
lang tid. 

Vi starter typisk med 1-3 personer på hvert hold. 
Eventet vil så bestå af træning, tidtagning og ræs. 
Der vil være indbygget elementer af ”fysisk straf” til 
holdet i form af armbøjninger, englehop mv. Disse 
straffe uddeles typisk i forbindelse med påkørsel, 
vælte eller andet vanvidskørsel. Ved holdkørsel vil 
der naturligvis skulle skiftes undervejs.  

FORMEL 1 
Outdoor Race
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Formel 1 for alle: 
Outdoor

Glæd dig til denne 1 times 

program, hvor vi starter med 

intro og træning. Derefter går 

vi over i tidtagning, for så at 

slutte af med et rigtig ræs, 

hvor I kører om kap mod de 

andre. Vi anbefaler 1-2 

personer pr. hold for at vi kan 

levere et godt event. 

Varighed: 1 time
Grundpris: 3.500,-
Pris pr. pers: DKK 240,- ex moms

Max antal:   10 hold (20 pers)

Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året. 

Formel 1 for alle: 
Outdoor

Vores 3 timers event består af 

3 aktiviteter: Formel 1, 

Memoryrun og havesjov 

(stangtennis, krocket, 

petanque mv). Gruppen bliver 

inddelt i 3 hold og skifter så 

hver 1 time: Ved firmaer kan 

vi også tilpasse Memoryrun

med jeres værdier eller andet. 

Varighed: 3 timer
Grundpris: 3.500,-

Pris: DKK 400,- ex moms

Max antal:   30 Hold (60 pers.)

Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året

Formel 1 for alle: 
INDIVIDUEL 

Vi sammensætter naturligvis 

et program der passer til jer, 

så tøv ikke med at kontakte 

os. Vi kan også medbringe 

foodtruck på stranden. Så der 

kan serveres luksus 

hjemmelavet is eller måske 

nogle lækre madpandekager 

til frokost. 

Varighed: 1-8 timer
Pris: Individuel
Antal:   Fra 10 personer
Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året

Formel 1 for alle: 
Outdoor

Vi starter med at dele jer ind i 

2 hold. Hvor det ene hold 

kører med biler og det andet 

hold har haveaktiviteter 

imens. (stangtennis, krocket, 

petanque mv) Efter 1 time 

byttes der rundt. Vi anbefaler 

1-2 personer pr. hold for at vi 

kan levere et godt event

Varighed: 2 timer
Grundpris: 3.500,-
Pris pr. pers: DKK 300,- ex moms

Max antal:   20 hold (40 pers)

Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året. 



DK Vestkystens kilometerlange sandstrande er 
eftertragtede udflugtsmål for skønne strand dage 
med leg i klitterne og dukkerter i Vesterhavet.

Kombinationen af en dag på stranden med diverse 
aktiviteter vil helt sikkert give hjerne et frisk 
vindpust, og  nye tanker – ideer vil helt sikkert 
opstå. 

I samarbejde med Nicolai Foodtruck kan vi stort set 
håndtere alle former for catering, og ønsker I at 
flytte mødelokalet ud i det fri. Så kan vi også få 
dette til at ske. 

Når vi er ved Vesterhavet er det også oplagt at lave 
walk and talk med sine kollegaer, hvor forskellige 
temaer kan være udgangspunkt. 

STRANDDAG
MASSER AF AKTIVITETER PÅ STRANDEN

Skærbækcentret, Storegade 46, 6780 Skærbæk, info@scsk.dk, +45 74751970
OurStuff EVENT, Lyngbyvej 11, 8000 Aarhus C, info@ourstuff.dk, +45 27209020 

mailto:info@scsk.dk
mailto:info@ourstuff.dk


Stranddagfor alle:
INDIVIDUEL 

Vi sammensætter naturligvis et program der passer til jer, så tøv ikke 

med at kontakte os. Vi kan også medbringe foodtruck på stranden. Så 

der kan serveres luksus hjemmelavet is eller måske nogle lækre 

madpandekager til frokost. Vi anbefaler at sammensætte et program 

indeholdende 

- Vandretur – Cykeltur - Bade i Vesterhavet - Strandsjov med diverse 

strandspil og lege

Varighed: 2-8 timer
Pris: Individuel
Antal:   Fra 10 personer
Lokation:     VESTKYSTEN
Periode: April-Oktober



Vi tilbyder forskellige lege indendørs. Hvor vores 
erfarne instruktør team, stiller op i diverse 
discipliner. 

Hvis der er behov for at få hjerne klaret, så står vi 
gerne klar med lidt underholdning i et par timer.

OurStuff sammensætter et program i samarbejde 
med jer, og hvilke aktivitetsniveau I måtte ønske.  

SJOV I HAL

Skærbækcentret, Storegade 46, 6780 Skærbæk, info@scsk.dk, +45 74751970
OurStuff EVENT, Lyngbyvej 11, 8000 Aarhus C, info@ourstuff.dk, +45 27209020 

mailto:info@scsk.dk
mailto:info@ourstuff.dk


Sjov i hal for alle:

Vi sammensætter naturligvis et program der passer til jer, så tøv ikke 

med at kontakte os. Vi anbefaler at sammensætte et program 

indeholdende nogle af følgende aktiviteter. 

-Human bowling

-Speed med kontrol

-Luksus stangtennis

-Kontrollere din kollega via en højtaler i den hjelm (se hvordan 

envejskommunikation den går)

Varighed: 1,5 time
Grundpris: DKK 3.500,-
Pris pr. pers: DKK 125,- ex moms

Max antal:   35 personer
Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året



Vadehavets hemmeligheder - en sjov og aktiv 

samarbejdsopgave.

Denne opgave vil vi gerne inddrage jer i inden I 

kommer. Vi bruger ca 36 billeder med tekst på. (gerne 

4-6 billeder fra jeres virksomhed eller skole). Hvert 

billede får et nummer og bliver placeret på et spyd på 

stranden. 

Opgaven bliver så at vi deler gruppen ind med 2-4 

personer på hvert hold. Derefter stiller vi alle op på en 

række, og de kommer skiftevis op til et bord hvor de 

slår med en terning. Det antal øjne terningen viser, så 

skal man løbe ud til det billede. Kig rigtigt godt på 

billedet, og kom tilbage og svare på de spørgsmål. vi har 

lavet til hvert billede. 

MEMORYRUN

Outdoor
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Memory run for alle: 

OurStuff tilbyder en spændende leg, hvor du bliver udfordret som team 

og hukommelse. Opgaverne kan afvikles både med sved på panden eller 

mere som en hyggelig oplevelse. Vi tilpasser legen i forhold til det 

område vi kommer til, og kan også inddrage værdisæt fra jeres 

virksomhed. Opgaverne man skal løse er meget forskellige, men vigtigt 

er at man samarbejder omkring hvad man skal huske. Der vil være 

forskellige opgaver man skal løse undervejs. 

Varighed: 1,5 time
Grundpris: DKK 3.500,-
Pris pr. pers: DKK 100,- ex moms

Max antal:   35 personer
Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året



OurStuff instruktører har været i kursus i 
skiskydning og kommet hjem med dette nye 
fantastiske produkt. Her bliver du udfordret på at 
samarbejde eller arbejde individuelt. 

Oplevelsen kan både arrangeres med høj puls og for 
folk der bare gerne vil udfordres lidt. 

Vi tager det bedste fra den olympiske disciplin 
SKISKYDNING og laver det i Danmark. Vi har tilføjet 
nogle elementer, som gør oplevelser velegnet for 
alle. Der køres ikke på ski, men vi løber med høj 
puls eller laver oplevelsen som en gåtur med lav 
puls. 

BIATHLON OUTDOOR
MASSER AF AKTIVITETER UDE I NATUREN

Skærbækcentret, Storegade 46, 6780 Skærbæk, info@scsk.dk, +45 74751970
OurStuff EVENT, Lyngbyvej 11, 8000 Aarhus C, info@ourstuff.dk, +45 27209020 

mailto:info@scsk.dk
mailto:info@ourstuff.dk


Biathlon for alle
Outdoor

Vi stiller 5 skydebaner op og derefter inddeles man i hold med 3-5 

personer. Der vil så være 6-10 forskellige poster med diverse 

opgaver/gåder der skal løses. Derudover vil der være en strafpost, som 

man skal til hvis der ikke rammes og posten afhænger naturligvis af 

hvor meget der skydes ved siden af. Et utroligt sjov aktivitet, hvor alle 

kan være med og det handler ikke nødvendigvis om hastighed, men 

mere omkring snilde mv. Forventet løb/gå aktivitet 2-3 km. Anbefales til 

grupper uden nogen forudsætninger. 

Varighed: 1,5 time
Grundpris: DKK 3.500,-
Pris pr. pers: DKK 250,- ex moms

Max antal:   35 personer
Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året

Biathlon for sportsfolk
Outdoor

Vi stiller 5 skydebaner op og derefter inddeles man i hold med 3-5 

personer. Der vil så være 10-20 forskellige poster med diverse 

opgaver/gåder der skal løses. Derudover vil der være en strafpost, som 

man skal til hvis der ikke rammes og posten afhænger naturligvis af 

hvor meget der skydes ved siden af. Et utroligt sjov aktivitet, hvor alle 

kan være med og det handler ikke nødvendigvis om hastighed, men 

mere omkring snilde mv. Forventet løb aktivitet 8-10 km. Anbefales til 

sportsgrupper. 

Varighed: 2,5 timer
Grundpris: DKK 3.500,-

Pris: DKK 300,- ex moms

Max antal:   35 personer
Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året



OurStuff er stolte over at kunne præsentere denne 
mulighed. I samarbejde med den unge iværksætter 
Nicolai, der startede sin egen forretning som 15 årig 
og har i 2022 købt sin egen foodtruck. I dag er 
Nicolai 18 år, og laver mange lækkerier. 

Om det så er hjemmelavet is, fyldte chokolader 
eller madpandekager med Kylling og Bacon eller en 
vegetar. Så kan Nicolai komme ud med sin 
foodtruck eller foodcykel. 

Nicolai er også en del af OurStuffs faste instruktør 
team, så han er også med på mange af vores 
events.  

Så står du med et outdoor event, så kommer vi 
gerne på besøg. 

FOODTRUCK
MASSER AF AKTIVITETER PÅ EN AF EUROPAS BEDSTE STRANDE
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Hjemmelavet is: 
Dessert

I samarbejde med den lokal 

producent, har Nicolai og 

leverandøren udviklet nogle 

spændende smage. Is en 

lavet på en hemmelig 

Italiensk opskrift og uden 

fløde. Men måske Danmarks 

bedste is. 

Varighed: 1 time
Grundpris: DKK 5.000,- *

Pris pr. pers: DKK 50,- *

Min. antal :   60 pers
Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året
* Ex moms

Madpandekager:
Frokost

Imens du laver din bestilling 

står han og laver din 

pandekage, og du skal så blot 

vælge hvilken slags råvarer 

du gerne vil have i. Udvalget 

afhænger lidt at årstiden, men 

der er altid lidt for enhver 

smag. Inkl. 1 øl eller vand og 

borde og stole

Varighed: 1,5 time
Grundpris: DKK 5.000,- *

Pris pr. pers: DKK 75,- *

Min. antal:   50 personer
Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året
* Ex moms

Sønderjysk kaffebord 
i det fri: 

Den gamle tradition hvor der 

serveres Sønderjyske 

kaffebord. Nicolais består af 9 

forskellige kager, herunder 

også en del af hans 

hjemmelavede chokolader. 

Oplevelsen er inkl. Kaffe, the, 

kakao, sodavand og kage. Og 

borde og stole .

Varighed: 2 timer
Grundpris: 5.000,- *

Pris: DKK 100,- *

Main antal:   40 personer
Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året
*Ex Moms

FOODTRUCK:
INDIVIDUEL 

Vi sammensætter naturligvis 

et program der passer til jer, 

så tøv ikke med at kontakte 

os. Vi kan også medbringe 

foodtruck hvorhen du ønsker 

dette. Så der kan serveres 

luksus hjemmelavet is eller 

måske nogle lækre 

madpandekager til frokost. 

Varighed: 1-8 timer
Grundpris: DKK 5.000,- *
Pris: Individuel
Antal:   Fra 40 personer
Lokation:     Hele Danmark
Periode: Hele året
*ex Moms



OurStuff har udviklet nogle sjove egenproducerede 
produkter, som er meget velegnet til virksomheder 
mv. Vi har et erfaren eventteam, der sikrer god 
afvikling af vores arrangementer. 

FOR at gøre det så nemt som muligt , tilbyder vi også 
andre event end dem vi selv afvikler. Igennem vores 
mange års erfaring har vi opbygget et stort netværk 
af dygtige instruktører og eventmagere. 

HELE PAKKEN Så tøv ikke hvis du mangler 
mødelokaler, overnatning, forplejning og aktiviteter 
til dit næste arrangement, så står vi klar til at hjælpe

EVENTS
MASSER AF NØJE UDVALGTE AKTIVITETER UDBYDES
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UDEBIOGRAF KAJAKPOLOLASERSKYDNING FÆGTNING

FOODTRUCK SJOV I HALBIATHLON MEMORYRUN 

FORMEL 1: STRANDDAGSTRANDSURFING WINGBOARDS


