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Med Loquiz vid
Geocenter Mön Klint i Danmark
Möns Klint tar nästan andan ur en. Från högsta punkten stupar de vita klipporna 140 meter rakt ner
i havet som färgas smaragdgrönt i solskenet. Man kan se de vackra naturscenerierna från toppen
av klipporna, där bokskogen plötsligt tar slut vid ett stup. Längs den nästan 7 kilometer långa
klinten finns flera utsiktsplatser där man kan beundra de vita kalkstensklipporna som bildar en
stark kontrast till det smaragdgröna havet.
Kl 08.30 fredagen den 4:e mars genomförde
Loquiz teamet Jens Christiansen och Lennart
Johansson ett lyckat event på Mön Geocenter i
sydöstra Danmark. I lokalen sitter 24
förväntasfulla deltagare i alla åldrar klädda för
utomhusaktiviteter. Eventet är en
uttbildningsdag för säsongsanställda.
Jens gör en kort inledning där han bland annat
berättar att han jobbat med teambuilding
aktiviteter under 15 års tid och presenterade sin
bakgrund.
-Idag klarar jag att genomföra ett teambuilding
event själv, ett event tidigare för 100 personer
krävde upp till 10 personer för genomförandet
säger Jens.
Efter inledningen kör vi igång tävlingen och delar upp
deltagarna i sju lag, det finns ett hundratal
färdigpreparerade frågor som är utplacerade runt Mön
och Möns Klint.
När deltagarna ger sig ut till sin första fråga går
diskussionerna höga vilket strategi man ska ha, ska man
gå eller springa. De flesta började att gå men ju längre
tiden går så ser man hur engagemanget ökar och man
vill hinna med så många frågor som möjligt.

Under de 90 minuter
som eventet pågår
ser man hur
deltagarna far fram
och tillbaka i den
vackra miljön och
hur man genomför
en hel del fysiska
aktiviteter som man
då också tar foto på
som senare
redovisas.
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En fråga var bemannad
med en representant från
Naturstyrelsen. Syftet med
denna fråga var att
informera om vad som
händer om
utryckningsfordon behöver
ta sig in på området. När
lagen fått informationen fick
de en kod som matades in
som frågans svar.

Under tävlingens genomförande visades resultatet
löpande på storskärm. Där kunde man följa hur lagen
rörde sig över området, poängställning, tid och distans
samt fortlöpande se hur foton kom in som deltagarna
tog på den övningar som genomfördes.

Nordiskt Loquiz team

När lagen kom in efter 90 minuter så började man genast diskutera möjligheterna med
Loquiz och hur det ska användas vid Mön. Här kommer några kommentarer:
-Detta ger oss fantastiska möjligheter att anpassa för skolklasser som kommer till Mön för
att lära sig mer om Danmarks historia.
-Det är genialiskt
-Bra med minuspoäng då kan vi avgöra var vi inte vill ha folk
-Vi ska skapa cirka åtta fasta slingor som våra besöker kan köra
-Ett utmärkt system även för lärare
-Intressant att jobba med team building och strategispel för företag och organisationer
-Vi tar beslut här och nu att köpa in 10 läsplattor.
-VI utser två arbetsgruppen, en som jobbar med företag och organisationer och en som
jobbar med skolor.

