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Aktiviteter för Publika Event - Jubileum, ungdomsevent, arenor

Didgeridoo Event & Aktivitet AB är 
specialiserade på aktivitetssidan av 
event. Du har förmodligen sett oss på 
vägarna, vi kör kors och tvärs över vårt 
långa land för att sätta upp våra roliga 
aktiviteter på landets arenor, skolav-

slutningar och jubileum. För att nämna 
några landmärken så har vi levererat till 
Globen, Göteborgsoperan, Malmö Arena, 
Elmia, Ullevi, Friends, Vida Arena, Hovet 
m fl. Tveka inte, låt oss förgylla ert 
evenemang också!



Låt oss förvandla er yta (lager, sporthall, monter, kontor 
etc) till ett eget Event Center med en buffé av aktivite-
ter. Vi tar med aktiviteterna och ni står för ytan. 

På följande sidor kommer ni att få en inblick i vårt 
sortiment för publika event.

Uppblåsbara Hinderbanor
Passar alla åldrar. För dem yngre fungerar den som 
ett luftlekland med tunnlar, rutschkanor, hinder 
medans den för ungdomar och vuxna är ypperlig 
till att tävla i.

För Ungdomseventet eller Mässan
Är ni på jakt efter en aktivitet för att krydda er mässa, 
ungdomsevent, jubileum, eller skolavslutning med något 
extra? Vi vågar säga att vi har något för alla!
Hos Didgeevent hittar ni roliga aktiviteter som förhöjer 
stämningen och bjuder in till lek och skratt. 

#Hinderbana Megatrack
2018 gick vi lite bananas och införskaffade en  
jättehinderbana på ca 120 m i 13 delar. 
”Megatrack” är ett samlingsnamn för denna 
modell av hinderbana. 2019 & 2020 lade vi till 
ytterligare ca 80 m löplängd och kan nu sätta 
upp ca 200 m i många olika varianter. Megatrack 
följer den senaste EU standarden för 
uppblåsbar utrustning.



Icaros flygsimulator
Som första företag i Sverige erbjuder vi Icaros 
flight simulator. Du försöker flyga med hjälp 
av VR och denna award-vinnande maskin som 
tar eventbranschen med storm. Bålträning och 
kittlande lek. 

Skyttesimulator
Alltid lika uppskattad aktivitet på mässor, köp-
centrum, butiksevenemang, invigningar, jubileum. 
Jaga vildsvin, prova lerduveskytte eller tävla heads 
up i speed shooting.

Race Room simulator
Racing i våra Race simulatorer med 5.1-ljud i en 
crash cage ger er den rätta racingkänslan. Omåttligt 
populära vid event och mässor.

VR - Virtual Reality
Välkommen in i en helt ny värld. En magisk värld, 
en rolig värld, en läskig värld eller kanske en 
kreativ värld, du väljer själv!

Mekanisk tjur eller Surf
Försök håll dig kvar på tjuren så länge du kan eller 
bara sätt dig på för att testa i lugnt tempo. Vi kan 
enkelt anpassa svårighetsgraden på tjuren efter 
er nivå. Det går även bra att ersätta tjurkroppen 
med en surfbräda. Försök känna den roterande 
vågen, exakt som en riktig våg. 

Sisyfox
Vi kunde inte kunde motstå. Vi gillar 
precis den här mixen där teknik möter 
fysisk rörelse. Precis lagom svårt och 
jättekul. Vi har två så du kan även 
möta kollegan.



Body Zorb / Bumper fotboll
Aktiviteten som har blivit superpopulär heter 
Body zorb football och går ut på att spela 
fotboll iklädd uppblåsta plastbollar. 

Sumofotboll
Världens fånigaste sport, om det ens vore 
en sport. Fotboll i sumodräkter är en 
garanterad skrattfest.

Uppblåsbara fotbollsplaner
Vi har dem i alla former. Ni har sett dem på landets 
arenor vid landskamper. 8 st i olika storlek. Vår 
största plan är 28x14 m och minsta är 6x9 m. 

Energicyklarna
Rolig energitävling som drar blickarna till sig. 1 
mot 1 tävlar man på dessa energicyklar, eller i 
lagstafettformat med rullande klocka. 

Längdskidsimulator
En riktigt energibatalj. Jätterolig samtidigt 
som den är precis lagom tuff för deltagaren 
så att han/hon vill köra igen och igen. 

Nattduellen
Anspråkslös enklare aktivitet som väcker 
tävlingslust hos den lugnaste. Helt plötsligt 
pumpar adrenalinet när man står och väntar på 
att en lampa ska släckas. 

Dansmaskin
Dansmaskinen är intuitiv och man väljer sin 
favoritlåt & svårighetsgrad. Boka dansma-
skinen till event, mässan eller ungdomse-
ventet och njut av alla leenden.

Strike’a’light
En beroendeframkallande apparat där 
den reaktionssnabbe och fokuserade blir 
segrare. Jättekul och passar för mässa 
och fest. 

Flipper / Arkad / Dansmaskin
Okomplicerat skoj där alla kan delta oavsett förkunska-
per eller fysik, det är ju faktiskt helt omöjligt att värja 
sig. Alltid superuppskattat! 

Jättenintendo 8-bitars
Nostalgigivande klassiker. Alla känner igen 
denna jättedosa och älskar den i samma 
ögonblick. Punch out, Bubble ball, Ice climper 
eller favoritspelet Gradius... 



Kontakta oss
Ni ser oss över hela Sverige vid publika 
evenemang såsom stadsfester, jubileum, 
köpcenter, öppet hus eller ungdomsevene-
mang. Tveka inte på att kontakta oss för att 
förgylla ert arrangemang!

För mer information eller bokning

Telefon: 010 - 200 79 55
E-post: info@didgeevent.sewww.didgeevent.se

Paketpriser
Vi erbjuder paket med utrustning för att hyra 
och använda med egen personal samt paket 
med både vår och er personal. Självklart 
utbildar vi er på respektive aktivitet så att 
den utnyttjas till fullo och ingen person eller 
utrustning kommer till skada.

Stadium Sports Camp
Didgeridoo har sedan 2018 varit aktivitetsle-
verantör till Stadium Sports Camps så kallade 
“Activity town”. Stadium gör ett fantastiskt 
jobb för Sveriges sportungdom, ett fantas-
tiskt evenemang att vara del av. 


