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Prøv Airboard - en gal tur nedover på magen
Kast deg nedover på magen i denne fartfyllde aktivitet for hele
jobb- eller kompisgjengen. Vi garanterer en morsom opplevelse
med mye latter og mye action. Må bookes på forhånd og skjer
etter stengetid av anlegget.

Topptur/Randonee
En fantastisk fjellopplevelse med unik utsikt over fjellheimen.
Fjellområdet rundt Hovden er som skapt for toppturer. Alle
får nødvendig sikkerhetsutstyr, og når toppen er nådd venter
belønningen: Skikjøring ned igjen i urørt natur!

Hovden-mesteren - teambuilding og moro
Bli med på vår egen 71 grader nord og Mesternes mester! Løypa
krever koordinasjon, styrke, hurtighet, balanse og masse
flaks..!

Skiskytter-staffet med paintball/pil og bue
Meld dere på stafetten som går i området rundt alpinsenteret.
Deltakerne kommer til standplass der de skal skyte ned ballonger med paintballgevær!

Rumperally - først ned fra Nos på rumpebrett
Verdens morsomste skirenn uten ski! Vi tar hvert vårt rumpebrett, tar heisen opp, gjør oss klare og når startskuddet går –
førstemann ned! Av og til kan gå litt fortere enn du setter pris
på, men noe særlig morsommere blir det ikke..!

Menneskebowling
Har du prøvd deg som levende bowlingkule? Eller sendt en annen mot oppstilte kjegler? Bør absolutt prøves! Laget velger ut
en ”bowlingkule”, som sitter med bind for øynene og blir sendt
mot kjeglene på et rundt akebrett. Blir det Strike?

Rebusløype rundt om i anlegget
Vi starter opp ved Lodgen, der gruppene får tildelt oppgaver,
hvor disse skal løses på poeng og tid. Oppgavene vil også være
rundt hele anlegget. Vi bruker ski/snowboard for å komme oss
rundt til de forskjellige oppgavene.

TILPASSET KURS
Alle kan bli litt bedre, og de dyktige instruktørene våre hjelper dere gjerne.
Hovden Aktiv tilbyr kurs i vintersport for individer hver uke i sesongen.
Vi har i tillegg til det store muligheter å spesialtilpasse kurs for grupper
og bedrifter. Hva med en kurs i Telemark for hele vennegjengen eller hvorfor ikke prøve på freestyle med ledergruppen?
Vi instruerer i:
• Snowboard
• Langrenn
• Pudderkjøring
• Carving
• Telemark
• Topptur/Randonee
• Alpint
• Freestyle
• Grunnleggende og avansert teknikk!

Hovden
- aktiviteter hele året
Stisykkling med
kjentmann

Kulphopping og
elvesnorkeling

Heisrappelering

Elgesafari

Downhill-sykkling
med guide

Topptur med
kjentmann

Sykling i vakkert terreng
på sti rundt i Hovden
området med guide.

Få på deg sikkerhets utsyr
og skli på vaier fra mast til
mast. En spennende opplevelse med litt action.

Benytt sjansen til å oppleve skogens konge i hans
eget kongerike! Turen
starter i skumringen om
kvelden. med minibuss.

Opplev Hovden fra
toppen av et fjell med
fantastisk utsikt.
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Ta heisen til toppen og
prøv våre løyper med forskjellig vanskelighetsgrad

Se fiskelivet fra fjellelven
sammen med kjentmann.
Vi snorkler og opplever.
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