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VIKTIG 

 

• Vi holder til ved Totlandsveien 232 (10 minutter fra Nesttun)  

• Man må påregne at ca 30 minutter av tiden går til gjennomgang av 

sikkerhet, opplæring, utlevering av utstyr, visning av bane og avslutning.  

• Samlet oppgjør for hele gruppen etter arrangement, kontant eller 

kort (evt giro for firma, foreninger ol.) 

• Vi anbefaler oppmøte 15 minutter før arrangement starter. 

• Det er 2 stk dusjrom tilgjengelig ved parkeringsplass. (Man bør påregne 

at hver person bruker ca 6-7 minutter i hvert dusjrom (2-3 min i dusj)). 

Myntpåkast for varmtvann (10kr pr 3 min)! 

• Personer som er synlig påvirket av alkohol eller andre rusmidler vil 

bli nektet spill på våre paintballbaner. 

 

 

AVBESTILLING 

• Avbestilling må skje SENEST 48 timer før arrangement. Ved for sen 

avbestilling faktureres det 2500,-  

 

Besøk gjerne vår side på FACEBOOK 

https://www.facebook.com/fanapaintball  
for bilder, video og mer informasjon 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/fanapaintball
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Alle pakkene inneholder følgende 

 

• Instruktører (ivaretar sikkerheten og fungerer som spilldommer) 

• Gjennomgang av sikkerhet 

• Sikkerhetsvideo 

• Opplæring i bruk av utstyr 

• Bane 1, ca 8000 m2, bane med ca 110 vern, vollgraver, små hytter, tårn og 

camonett.  

• Bane 2, ca 22000 m2 skogsbane er spekket med vern, vollgraver, små hytter, 

tårn, tanks, camonett, og til og med et stort fort med 4 tårn. 

• Stor oppvarmet trelavvo med bord og benker (plass til 30+ pers) hvor man 

sitter tørt og varmt mellom "slagene" 

• Tilgang til kiosk 

• Paintballmarkør (gevær), Tippmann, semi-automatisk (skyter så fort som du 

trykker) med utgangshastighet på 300+ km/t 

• Magasin (plass til 180 kuler, man kan fylle på i basen under spill, eller i 

pausene) 

• Lufttank (fri fylling av luft, dette gjøres av våre instruktører)  

• Maske med godt synsfelt (beskytter øyne, nese, munn og ører) som smøres 

for å unngå dugg. 

• Hansker 

• Mulighet for å leie camo kjeledress 79,- / stk 

• 2 timer til rådighet (gir normalt sett ca 1,5 time ved banen og ca 4 spill â 10 

minutter, men vi tilpasser dette etter kundens ønsker. Grupper på 15+ 

personer må påregne ekstra tid). 
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Priser 

 

Leie av utstyr mandag  06:00  – fredag  15:00     19,- pr pers 

Leie av utstyr fredag  15:00  – søndag 22:00   79,- pr pers 

 

Kuler selges i pakker â 500 stk: 

500 – 5000 kuler             1,- pr kule 

Ved kjøp av mer enn 5000 kuler        0,85 pr kule 

Ved kjøp av mer enn 10000 kuler       0,75 pr kule 

 

*Man kan ikke medbringe egne kuler 

*Man kan kjøpe flere kuler underveis i arrangement 

 

  
 

 

Kan kjøpes eller leies i tillegg 

(kan kjøpes/ leies på stedet og må ikke bestilles i forkant) 

 

• Leie av heldekkende camo kjeledress (str S-XXXL)     79,- 

• Leie av støvler (str 37-46)                   49,- 

• Kjøp av hode/ halsbeskytter (buff)        29,- 

• Leie av kudrakt m.bjelle (vi arrangerer "kujakt" med flere  

overraskelser)          349,-  

• Røykgranat            69,- 

• Leie av grill med kull (bestilles i forkant av arrangement)  249,- 

• Pizza (stor 40cm, må bestilles senest ett døgn i forveien)  249,- 

• Mineralvann 0,5l          29,- 

• Flaskevann 0,5l             25,- 

• Energidrikk 0,5l          29,- 

• Bruk av dusj. Myntautomat for varmtvann. 3 minutter    10,- 
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Greit å vite 

Det er ca 400m fra hovedveien til parkering hos Fana Paintball. 

Parkeringsplasser ligger like ved Totlandsveien 232 (se skilting ved ankomst). Her 

er det plass til ca 15-20 biler. Minibusser og mindre busser kan også kjøre inn veien 

og snu på parkeringsplass og evt parkere. Større busser anbefaler vi ikke å kjøre inn 

de siste 400m. Vennligst vis hensyn, og kjør sakte de siste 400 meter, da man 

passerer gjennom gårdstun hvor barn leker.  

 

 

Vi anbefaler 

• Anbefalt bekledning er joggebukser, arbeidsbukser, kjeledresser, 

hettegenser, collegegenser, evt jakke, hals og hodeplagg. Man kan leie 

camo kjeledresser hos oss for 79,- kr, noe som de fleste ønsker å benytte 

seg av. 

 

• Anbefalt skotøy er tursko/ fjellsko, støvler ol. Mesteparten av banene er 

nok fast og fin, men det kan være områder som er litt myrete. Man kan 

leie støvler hos oss 49,- kr. Er det tørt, kan man fint bruke joggesko. 

• OBS! Vi anbefaler ikke bruk av klesplagg man er redd for. All maling 

går bort i vask. 

• Ha gjerne med klesbytte, man kan bli våt, skitten og svett. 

 

 

Gjennomføring av arrangement, utdrikningslag 

 

Dere vil bli tatt imot av en av Fana Paintball sine instruktører. All åpen 

alkohol må man sette fra seg i biler/ buss evt samles dette inn av instruktør og man 

kan får det tilbake etter arrangement. Dersom dere er for tidlig ute, kan det være 

instruktørene er på baneområdet med andre grupper, men de kommer for å ta imot 

dere til avtalt klokkeslett. Evt kan dere ringe 922 93 158 for å varsle at dere er i 

nærheten. Om dere skulle bli forsinket, er dette noe vi gjerne vil vite om så 

tidlig som mulig. 

 

Dersom dere har med eget tøy, vil dere kunne skifte på parkeringsplass eller i 

mottak ved parkering. Her er det benkeplasser og man kan evt legge fra seg bag, 

verdisaker og lignende om det er ønskelig. Det er også toaletter og dusjrom 

tilgjengelig om man ønsker å skifte der.   

Dersom dere ønsker å leie bekledning, så vil instruktør levere ut kamuflasjefargede 

kjeledresser til de som ønsker dette (79,- kr stk, Dette er ikke engangsdresser, men 
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kjeledresser laget til bruk for paintball, vi har størrelsene S-XXXL). Det er også 

mulig å leie støvler 49,- kr stk (er begrenset antall i hver størrelse. Str 37-46) 

 

Når alle har bekledningen i orden vil dere få utlevert spilleutstyr før man ser 

en sikkerhetsvideo som tar ca 3 minutter. I tillegg sendes det rundt en 

egenerklæring hvor man signerer på at man spiller på eget ansvar og at man plikter 

å følge de sikkerhetsregler som Fana Paintball har satt. Man er forsikret gjennom 

If Forsikring når man spiller hos Fana Paintball.  

 

Vi tar så en liten spørsmålsrunde, før vi går videre ca 250m til friområdet og 

banene. Ved ankomst til friområdet vil dere bli vist hvor dere kan oppholde dere 

trygt uten bruk av maske (bak godkjente sikkerhetsnett). Det er grillplattinger med 

benker og overbygg, kiosk og en stor trelavvo med bord og benker til 30+ pers og 

bålplass. Det er også kiosksalg av mineralvann, vann, energidrikk og sjokolader. 

 

 
 

Dere velger selv hvordan lagene skal være og man spiller avtalte spilltyper. 

Noen utdrikningslag ønsker at brud/ brudgom skal få ha det litt ekstra moro og da 

kan vi tilby en «kujakt». Kujakt mm og hvordan gjennomføring av dette skal 

foregå, kan du lese om lenger ned i infoskriv. 

 

Utdrikningslag bruker vanligvis mellom 300 og 500 kuler per person. 

Normalt sett rekker man å spille 4 runder à 10 minutter i løpet av arrangementet. 

Om man ønsker kujakt mm, rekker man som regel 3 runder spill + kujakten mm. 

 

Etter at man er ferdig med spillingen, går man samlet ned igjen til 

ankomstplass og leverer inn utstyr. Deretter ønsker noen grupper å reise videre, 

mens noen ønsker å ta en dusj og benytte seg av selskapslokalet (inntil 1 time gratis 

etter arrangement. Dersom lokalet er utleid, vil vi varsle om dette i god tid i forkant 

av arrangementet). Gi oss gjerne beskjed ved booking om man ønsker å benytte seg 

av noen av våre fasiliteter i etterkant av paintballspillingen.  
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Utenfor hovedsesong (april-oktober) må man påregne at det kan være noe 

vedlikehold på deler av anlegget (i hovedsak banene), samt at det er et begrenset 

kiosksalg. 

 

Priser utdrikningslag 

Pris deltakeravgift mandag – torsdag 19,- kr 

Pris deltakeravgift fredag – søndag 79,- kr 

Pris kuler 1,- kr (selges i pakker à 500stk. Rabatter ved kjøp av mer enn 5000 stk) 

Leie av kudrakt (vi sørger for morsomme alternative spilltyper) 349,- kr 

Leie av kjeledresser i kamuflasje laget for paintball 79,- kr stk, Ingen skjulte 

kostnader! 

 

 

Priseksempel 12 deltakere (fre 15:00 – søn 22:00) 

Leie av utstyr  79,- x 12stk           948,- kr 

Paintballs/ kuler   1,- x 4000stk       4000,- kr 

Leie kjeledress  79,- x 12stk (valgfritt)        948,- kr 

Leie kudrakt   (valgfritt)       349,- kr 

Totalt          6245,- kr 

 

Pris pr person ved 12 stk          520,- kr 

 

 

 

Kujakt 

 

En del utdrikningslag ønsker å leie kudrakt, da de vil at brud/ brudgom skal få litt 

ekstra adrenalin. Vi anbefaler da, og legger opp til følgende: 

 

• Den utvalgte får på seg en kudrakt og kubjelle (i tillegg til påbudt 

verneutstyr). Instruktør viser en løype kua må løpe gjennom, som resten av 

gruppen ikke vet hvor går. Så gjemmer kua seg, mens resten av gruppen blir 

tatt inn på banen og stilt opp ved et anvist punkt, hvor de har god utsikt over 

løypen hvor kua kommer til å bevege seg fra vern til vern i valgfritt tempo. 

Instruktøren blåser i fløyen og jakten er i gang. Når kua har kommet 

gjennom løypen (dersom personen kommer gjennom løypen) stoppes spillet.  
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• ”Ku med kanon” kalles det når kua skal få ta sin hevn. Gruppen med 

deltakere (minus kua) settes til et gitt punkt på banen og har i oppdrag å 

komme seg til et bestemt punkt/ som vil være deres friområde. Kua blir 

plassert på et hemmelig sted på banen og når instruktøren blåser i fløyten er 

jakten i gang. Spillet stopper når samtlige deltakere har kommet seg til angitt 

punkt.  

  
 

 

 

Gjennomføring av arrangement, bursdagspaintball 

 

Dere vil bli tatt imot av en av Fana Paintball sine instruktører. Dersom dere er for 

tidlig ute, kan det være instruktørene er på baneområdet med andre grupper, men de 

kommer for å ta imot dere til avtalt klokkeslett. Evt kan dere ringe 922 93 158 for 

å varsle at dere er i nærheten. Om dere skulle bli forsinket, er dette noe vi 

gjerne vil vite om så tidlig som mulig. 

 

Dersom dere har med egen bekledning vil dere kunne skifte denne på 

parkeringsplass eller i mottak ved parkering. Her er det benkeplasser og man kan 

evt legge fra seg bag, verdisaker og lignende om det er ønskelig. Det er også 

toaletter og dusjrom tilgjengelig om man ønsker å skifte der.   

Dersom dere ønsker å leie bekledning, så vil instruktør levere ut kamuflasjefargede 

kjeledresser til de som ønsker dette (79,- stk, Dette er ikke engangsdresser, men 

kjeledresser laget til bruk for paintball, vi har størrelsene S-XXXL). Det er også 

mulig å leie støvler 49,- stk (er begrenset antall i hver størrelse. Str 37-46) 

 

Når alle har bekledningen i orden vil dere få utlevert spilleutstyr, før man ser en 

sikkerhetsvideo som tar ca 2 minutter. I tillegg sendes det rundt en egenerklæring 

hvor man signerer på at man spiller på eget ansvar og at man plikter å følge de 

sikkerhetsregler som Fana Paintball har satt. Deltakere under 18år må få en person 

på over 18år til å signere for seg. Man er forsikret gjennom If Forsikring når 

man spiller hos Fana Paintball.  
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Vi tar så en liten spørsmålsrunde, før vi går videre ca 250m til friområdet og 

banene. Ved ankomst til friområdet vil dere bli vist hvor dere kan oppholde dere 

trygt uten bruk av maske (bak godkjente sikkerhetsnett). Det er grillplattinger med 

benker og en stor trelavvo med bord og benker til 30+ pers og bålplass. Det er også 

kiosksalg av mineralvann, vann, energidrikk og sjokolader. 

  

 
 

Vår erfaring er at det er best å spille runder på 10 minutter med litt pause i mellom. 

Man blir fort sliten og man kan også ha behov for å fylle på flere kuler mellom 

spillene. For grupper hvor deltakerne er under 15år, anbefaler vi at vår instruktør 

porsjonerer antall kuler til deltakerne, slik at de varer ut tiltenkt antall runder.  

 

En vanlig gjennomføring av bursdagspaintball er at man som regel spiller 2 runder 

og deretter har man en litt lengre pause med litt mat/ drikke/ godteri ol, (man kan 

medbringe mat selv, eller vi kan levere pizza og drikke) før man spiller en siste 

runde. Man kan også velge bort den lengre pausen og spille 4 runder i stedet. De 

fleste som velger bursdagspaintball, kjøper 300 +/- kuler til hver deltaker og ønsker 

at Fana Paintball står for mat og drikke. Man kan selvsagt kjøpe flere kuler 

underveis om det er ønskelig. Det er helt opp til kunden selv å bestemme hvor 

mange kuler man ønsker. Obs, kuler selges kun i poser à 500 stk som deles på 

gruppen. 

 

Etter at man er ferdig med spillingen, går man samlet ned igjen til ankomstplass og 

leverer inn utstyr. Deretter ønsker noen grupper å reise videre, mens andre ønsker å 

ta en dusj. Det er også mulig å leie selskapslokalet om man ønsker å fortsette 

feiringen der. Ta kontakt med Fana Paintball for mer informasjon. 

 

Utenfor hovedsesong (april-oktober) må man påregne at det kan være noe 

vedlikehold på deler av anlegget (i hovedsak banene), samt at det er et begrenset 

kiosksalg 
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Priser bursdagspaintball 

Pris deltakeravgift mandag – torsdag 19- kr 

Pris deltakeravgift fredag – søndag 79,- kr 

Pris kuler 1,- kr (selges i pakker à 500stk. Rabatter ved kjøp av mer enn 5000 stk) 

Leie av kjeledresser i kamuflasje laget for paintball 79,- kr stk 

Ingen skjulte kostnader! 

 

Priseksempel 12 deltakere (man 06:00 -  fre 15:00) 

Leie av utstyr  19,- x     12 stk          228,- kr 

Paintballs/ kuler      1,- x 3500 stk      3500,- kr 

Totalt           3728,- kr 

 

Pris pr person ved  12 stk          310,- kr 

 

     

 

 

Gjennomføring av arrangement, events 

 

Noen grupper ønsker noe annet enn en standard pakkeløsning og vi kan skreddersy 

pakker etter Deres behov, om det gjelder en liten vennegjeng, eller et stort firma. 

Da er det bare til å avtale med oss i forkant av arrangement. Vi kan ta imot grupper 

på opptil ca 50+ personer og kan tilby et paintballarrangement med påfølgende 

festligheter i vårt selskapslokale etterpå, evt kurs i forkant. Vi har avtale med Le 

Chef catering samt levering av pizza.  

 

Ved ankomst vil dere bli tatt imot av en av Fana Paintball sine instruktører. Dersom 

dere er for tidlig ute, kan det være at instruktørene er på baneområdet med andre 

grupper, men de kommer for å ta imot dere til avtalt klokkeslett. Evt kan dere 

ringe 922 93 158 for å varsle at dere er i nærheten. Om dere skulle bli 

forsinket, er dette noe vi gjerne vil vite om så tidlig som mulig. 

 

Dersom dere har med egen bekledning vil dere kunne skifte denne på 

parkeringsplass eller i mottak ved parkering. Her er det benkeplasser og man kan 

evt legge fra seg bag, verdisaker og lignende om det er ønskelig. Det er også 

toaletter og dusjrom tilgjengelig om man ønsker å skifte der.   

Dersom dere ønsker å leie bekledning, så vil instruktør levere ut kamuflasjefargede 

kjeledresser til de som ønsker dette (79,- stk, Dette er ikke engangsdresser, men 



| 

kjeledresser laget til bruk for paintball, vi har størrelsene S-XXXL). Det er også 

mulig å leie støvler 49,- stk (er begrenset antall i hver størrelse. Str 37-46) 

 

 
 

Når alle har bekledningen i orden vil dere få utlevert spilleutstyr, før man ser en 

sikkerhetsvideo som tar ca 3 minutter. I tillegg sendes det rundt en egenerklæring 

hvor man signerer på at man spiller på eget ansvar og at man plikter å følge de 

sikkerhetsregler som Fana Paintball har satt. Deltakere under 18år må få en person 

over 18år til å signere for seg. Man er forsikret gjennom If Forsikring når man 

spiller hos Fana Paintball.  

 

Vi tar så en liten spørsmålsrunde, før vi går videre ca 250m til friområdet og 

banene. Ved ankomst til friområdet vil dere bli vist hvor dere kan oppholde dere 

trygt uten bruk av maske (bak godkjente sikkerhetsnett). Det er grillplattinger med 

benker og en stor trelavvo med bord og benker til 30+ pers og bålplass. Det er også 

kiosksalg av mineralvann, vann, energidrikk og sjokolader. 

 

For grupper som er større enn ca 30 deltakere, anbefaler vi at man deler seg i flere 

lag og vi arrangerer en miniturnering. Vår erfaring er at det er best å spille runder 

på 10 minutter med litt pause i mellom. Man blir fort sliten og man kan også ha 

behov for å fylle på flere kuler mellom spillene, evt i basene under spill. Om man 

ønsker å legge inn en lenger pause under spillingen, for å nyte noe mat som vi kan 

få levert, evt benytte seg av grillen, så er dette fult mulig. Hvor mange kuler en 

gruppe bruker er veldig varierende, noen syntes at 300 kuler pers person er passe, 

mens andre gjerne ønsker det dobbelte. 

 

Etter at man er ferdig med spillingen, går man samlet ned igjen til ankomstplass og 

leverer inn utstyr. Deretter ønsker noen grupper å reise videre, mens andre ønsker å 

ta en dusj. Det er også mulig å leie selskapslokalet om man ønsker å fortsette dagen 

der. Ta kontakt med Fana Paintball for mer informasjon. 
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Priser events 

Pris leie av utstyr mandag – torsdag 19,- kr 

Pris leie av utstyr fredag – søndag 79,- kr 

Pris kuler 1,- kr (selges i pakker à 500stk. Rabatter ved kjøp av mer enn 5000 stk) 

Leie av kjeledresser i kamuflasje laget for paintball 75,- kr stk 

Ingen skjulte kostnader! 

 

Priseksempel 12 deltakere (man 06:00 – fre 15:00) 

Leie av utstyr 19,- x 12 stk         228  ,- kr 

Paintballs/ kuler  1,- x 4000 stk       4000,- kr 

Totalt           4228,- kr 

 

Pris pr person ved  12 stk          352,- kr 

 

 

 

 
 

 

Gjennomføring av arrangement, teambuilding, kurs, 

kick-off ol. 
 

Perfekt for teambuilding og seminarer for små bedrifter eller for avdelinger i 

mellomstore eller store bedrifter.  

På under 20 minutter fra Bergen sentrum kommer man til landlige og naturskjønne 

omgivelser på Fjelllbirkeland. Her ligger lokalet til Fana Paintball. Vi har alt man 

trenger for et vellykket møte, kurs, konferanse eller andre typer samlinger. Lokalet 

er nytt og moderne, med prosjektor, høyttalere og wifi. I pauser kan deltakere 

benytte seg av sofagrupper inne og fine uteareal. Det er selvsagt toaletter og 

separate dusjrom tilgjengelig. Det er bar og kjøkken tilknyttet selve 

«klasserommet». Arrangement tilrettelegges på deres premisser og etter deres 

behov. 
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Om man ønsker å leie lokalet først og deretter ha paintball teambuilding, så passer 

dette for grupper på opptil 25 personer. Vi har avtale med catering samt levering av 

pizza dersom dette er ønskelig.  

 

Det er også muligheter til å leie lokalet til andre type arrangementer, f.eks 

«lønningspils» . Da kan man spille paintball først, så benytte seg av dusjrom før 

man evt har noen festligheter i lokalet etterpå. Vi tilbyr også en rekke andre 

aktiviteter! 

 

 

Ved ankomst vil dere bli tatt imot av en av Fana Paintball sine instruktører/ verter. 

Dersom dere er for tidlig ute, kan dere gjerne ringe 922 93 158 for å varsle at 

dere er i nærheten. Om dere skulle bli forsinket, er dette noe vi gjerne vil vite 

om så tidlig som mulig. 

 

Et eksempel på bruk av lokalet er: 

 

Start     08:30 

Ankomst    08:30 - 08:45 

Kurs     08:45 - 11:30 

Lunsj    11:30 - 12:30 

Teambiuilding paintball  12:30 - 15:30 

Slutt       15:30 

 

Lunsj kan bestå av en helt enkel servering som ferske, smurte baguetter eller 

snitter, til f.eks gryter og andre varmretter.  

 

 

Dersom dere har med egen bekledning vil dere kunne skifte denne i lokaler, 

parkeringsplass eller i mottak ved parkering. Dersom dere ønsker å leie bekledning, 

så vil instruktør levere ut kamuflasjefargede kjeledresser til de som ønsker dette 

(75\9,- stk, Dette er ikke engangsdresser, men kjeledresser laget til bruk for 

paintball, vi har størrelsene S-XXXL). Det er også mulig å leie støvler 49,- stk (er 

begrenset antall i hver størrelse. Str 37-46) 

 

Her får man ikke de «kjedelige» lekene og oppgavene som man vanligvis forventer 

å få hos en arrangør som driver med tradisjonell teambuilding hvor det ikke er 

paintball. Vi legger til rette med oppdragsbasert paintball, hvor lagene kjemper mot 

hverandre om å «sprenge» objekter, redde medspillere fra fienden, erobre områder 

og andre actionfylte oppdrag. Planlegging, strategi og samarbeid er stikkord for å 

gjennomføre oppdragene. 
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       *Bordoppsett til kurs før paintball el   *Bordoppsett til festligheter 

etter paintball 

Priser teambuilding, kurs, kick-off ol. 

Vi skreddersyr et tilbud etter deres budsjett og ønske 

Priseksempel, hel dag, 20 personer 

Leie lokaler            1.990,- 

Frukt, vann, kaffe                990,- 

Lunsj, ferske smurte baguetter          1,980,- 

Teambuiding paintball         8,760,- 

(inkl utstyr, bekledning, kuler, instruktør, bane osv)                                                                            

_ 

SUM            13720,- 
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Spilltyper 

Vi foreslår en rekke spilltyper som kan spilles på våre baner. Vi har satt opp noen 

store ”kulerammer” på hver side av banene som lagene kan bruke som ekstra liv 

om man ønsker å spille med det. Fordeler med å spille med ekstra liv, er at alle 

deltakere får spille like mye under arrangementet og man har en fin og oversiktlig 

måte å holde stillingen på. Vi anbefaler 10 minutters omganger, men det tilpasser vi 

etter kundens behov og ønsker. 

 

• Team deathmatch (om å gjøre å eliminere flest mulig motstandere).  

• Team deathmatch with respawn(om å gjøre å eliminere flest mulig 

motstandere, men hvert lag har et gitt antall ekstra liv som man kan hente i 

basen).  

• Capture the flag (Om å gjøre å hente inn flest mulig flagg/ objekter som er 

plassert på banen og få dem inn i sin base). 

• Move the flag. Om å gjøre å flytte sitt lag sitt flagg nørmest mulig 

motstander sin base. 

• Domination (om å gjøre å kontrollere flest områder på banen. Dette gjøres 

ved å heise flaggene som er på banen) 

• Attack & defence. (Et lag har i oppdrag å forsvare et hus/ objekt på banen, 

mens det andre laget har som oppdrag å erobre/ angripe det. Det forsvarende 

laget har begrenset med ekstra liv, mens det angripende har mange flere. 

Hvor lenge klarer det forsvarende laget å holde ut?) 

• Diverse oppdragsbaserte spill. Dette er i hovedsak for tembuilding. 

Oppdragene er hemmelige og tildeles lagene før spillstart. Planlegging og 

strategi er viktig for å lykkes. 

 

Det finnes også en rekke andre spill som kan gjennomføres, men vår erfaring er at 

man ikke bør være for mange oppdrag som skal løses underveis i spillingen. De 

fleste syntes tross alt at det morsomste er å eliminere ut flest mulig motstandere. 

Mer avanserte spilltyper og oppdragsbaserte spill egner seg best for teambuilding. 
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Nyheter 2021 

 

I løpet av vinteren og våren 2021 ruster vi opp våre paintballbaner. Dette vil 

medføre at det tidvis kan være redusert antall vern, broer og skur på våre baner. Vi 

skifter ut slitte vern og bygger flere og mer utfordrende vern og skur som gir enda 

flere spillmuligheter og mer actionfylte baner enn tidligere. I tillegg kommer vi til å 

slå sammen bane 1 og bane 2, noe som store grupper kan benytte seg av. 

 

I tillegg til paintball, kommer vi til å tilby: 

ØKSEKAST 

PIL OG BUE 

SHOOTOUT 

GLADIATOR GAMES 

 


