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Kickoff med motor & SPA på Loka Brunn & Gelleråsen 

    

 
Förslag på upplägg: 

Dag 1 
14.00 Ankomst till Loka Brunn 
15.00-16.30 Aktivitet t ex pistolskytte, mountainbike eller bumperball 
16.30-19.00 SPA i Vattensalongen.  
  Vattensalongen erbjuder bad i varma och kalla källor, bastur, simträning, gym, instruktörledda    
  träningsaktiviteter en behandlingsavdelning och spareception med butik och servering.  
19.30 3-rätters middag 

Dag 2 

07.00-09.00 Frukostbuffé 
09.00 Avresa med egen buss till Gelleråsen 
09.20 ca Ankomst till Gelleråsen 
09.30-12.00 Konferens på Gelleråsen 
12.00 Lunch på Gelleråsen 
13.00-16.00 Tävling med raceutrustade Legend Cars som körs på en häftig konbana med timeattack!    
  Konbanan kommer förläggas i vår bandepå och vara av teknisk karaktär men givetvis kommer de  
  kunna uppleva öset i bilarna. 
16.00 Buss tillbaka till Loka Brunn 
16.30-19.00 SPA i Vattensalongen. 
19.00 3-rättes middag på Loka Brunn 

Dag 3 

07.00-10.00 Frukostbuffé 
10.00  Utcheckning och återresa hemåt 
 

Loka Brunn 
Mitt i trolska Bergslagen, där rofylldheten är total och luften så klar att 
varje andetag känns som en inre rening - där ligger Loka Brunn som 
skänkt människor livskraft i 300 år. 

Sedan 2007 ägs Loka Brunn av familjen Spendrup. Vår målsättning är att 
bevara brunnens ursprung och att ge dig en unik vistelse att minnas. 
Som gäst kan du förvänta dig personlig service och självklart alla våra 
goda drycker. Att vistas på Loka Brunn ska kännas som att komma hem 
till vår familj. 

Vattensalongen invigdes hösten 2011 och ligger vid sjön Norra Loken. 
Här finns en unik spaupplevelse i form av bad, bastur, 

behandlingsavdelning, golfhall och en spareception med butik och servering. Vår behandlingsavdelning erbjuder 
bland annat massage, kroppsbehandling, Lokas specialiteter och exklusiva ansiktsbehandlingar med diamantslip. 

Idag finns 54 hus på Loka Brunn, byggda från 1700-talet och fram till idag. Som gäst hos oss bor ni bekvämt i bland 
annat Finnhyttan, Parkvillan, Kungsbyggnaden, Bergstralska huset, Charitéen, Hvilan, Bondeska huset och Lilla 
Societetshuset. Alla hus är unika och bär på en historia värd att uppleva. 
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Legend cars 
Legend Cars är i skala 5/8 delar av Amerikanska sedan- 
och coupe modeller från 1930-40 talet. Bilarna byggs i USA 
och har ett rörramschassi med olika karosser. Sedan den 
första bilen visades 1992 är Legend Cars den klass som 
växer snabbast inom motorsporten.  

Gelleråsbanan är en mycket teknisk bana som är ca 2400 
m lång. Här körs bl.a Sveriges största banracingtävlingar. 
Legends körs på Shorttrackbanan som är en del av 
Gelleråsbanan och är 1200m lång.  

Dagen börjar med kaffe och smörgås, därefter följer teoretisk genomgång av regler, säkerhetsbestämmelser och 
spårvalsinstruktioner. Sedan är det dags att sätta på sig racingutrustningen och köra träning som följs av två 
spännande intensiva heat. Dagen avslutas med prisutdelning.  

Legend Cars har en kaross i fiberglas med säkerhetsbur. Bilarna är utrustade med ljuddämpare och katalysator från 
Ferrita. Trimmade Yamahamotorer, växellådor, kopplingar och bromsar, allt är modifierat och anpassat för racing. 
Motor: 4 cyl 16 ventiler 1250 cc. Växellåda: 5 växlad sekventiell låda. Vikt: 590 kg inklusive förare. Toppfart: 
Gelleråsens Shorttrackbana 170 km/h. Shorttrackbanan  

Försäkring Personförsäkring ingår för svensk medborgare, för utländsk medborgare med tillfällig vistelse i Sverige 
tillkommer 450sek.  

Materiella skador: Skador vållad av förare debiteras enligt separat ansvarsförbindelse. 

 

Aktiviteter 
1. PISTOLSKYTTE (ingår i paketpriset) 

Med våra elektrooptiska pistoler ordnar vi en aktivitet i högt 
tempo och mycket skytte där lagindelningen gör att tidigare 
erfarenhet av skytte inte behövs. 

– Övningsskytte 
– Teknikinstruktion 
– Snabbskytte 
– Tävlingsgenomgång 
– Gangsterskytte  
– Duellskytte 
– Lagtävling 

Tidsåtgång: 1 timme 
 

SKIDSKYTTE (ingår i paketpriset) 
De flesta har sett denna spännande idrott på TV, nu finns chansen att uppleva hur det känns att vara med på 
skjutvallen när tävlingen ska avgöras, vem håller bäst koll på nerverna? 

Kort introduktion av skidskytte, övningsskytte, indelning i stafettlag, genomgång av stafetten, tävling och 
prisutdelning.  Aktiviteten kan utföras inomhus och utomhus, med eller utan skidor, i både motions- och/eller 
konferenskläder. 

Grundpris: 2 750 kr  
275 kr/person 

Tidsåtgång: 1 timme 
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2. Bumberball (+125 kr på paketpriset) 
Vad sägs om att spela en fotbollsmatch där alla spelare har en 
stor uppblåst boll runt kroppen? Vi lovar mycket skratt i en galet 
kul aktivitet. 

Indelade i ett antal lag möts ni på fotbollsplanen i annorlunda 
match. Iklädda i en stor uppblåsbar boll gäller det för spelarna 
att göra mål utan krocka och falla omkull hela tiden. 

Aktiviteten kräver sin kondition så lagen får vara beredda på 
snabba byten. Bumperball är en jättekul och annorlunda 
aktivitet som lockar till skratt och tävlingsinstinkt. 

 

 

 

3. MOUNTAINBIKE (+445 kr på paketpriset) 
Ta på dig sköna kläder, knäpp hjälmen och sätt dig 
på sadeln. Hos oss kan du och dina vänner testa på 
att åka mountainbike tillsammans med en av 
Sveriges duktigaste tävlings-åkare – Fredrik Berg. Ni 
väljer svårighetsgrad och Fredrik visar vägen! 

LÄTT (NJUTARSVÄNGEN) - En härlig naturupplevelse i 
den trolska bergslagskogen runt Loka Brunn. Vi cyklar 
i ett lätt tempo på mestadels natursköna små 
grusvägar runt sjöarna vid Loka Brunn, några inslag 
av lättare stigar förekommer. 

Total tidsåtgång: ca 1-1,5 tim. 

MEDEL (TRÄNINGSVÄRKEN) - Här får vi ta i lite och 
känna på MTB när den är som bäst, ett lagom 
tempo som anpassas efter gruppen och vi cyklar 
mestadels på trevliga MTB stigar och småvägar i 
skogarna runt Loka Brunn. För den som vill testa sina 
krafter så finns någon stigning efter vägen där 
svetten får visa sig. 

Total tidsåtgång: ca: 1,5-2 tim. 

AVANCERAD (UTMANINGEN) - Vem på företaget är starkast, eller är det bara snack? På denna tur får ni 
chansen att uppleva vad MTB i avancerad miljö på tekniskt tuffa banor handlar om. 

Vi håller oss i den härliga skogen runt Loka och även om banorna är krävande så ges många tillfällen att njuta 
av naturen vi befinner oss i. 

 


