PAINTBALLPROGRAM
EN GUIDE TILL DITT PAINBALLEVENT (FÖR SPELARE ÖVER 10 ÅR)

Denna guide omfattar regelbundna paintballevent och innehåller tips för att du ska njuta av den ultimata paintballupplevelse hos oss.

1

9:15

Ankomst

2

9:15 - 10:00

Check-in, frågor om utrustning och lagindelning
Spelare erhåller all nödvändig paintballutrustning för att se professionella ut! Förbered dig för strid
med påtagning av din stridsmundering och lägg på camouflagefärg i ansiktet innan
lagindelningen. Virekommenderar att bära bekväma kläder och rejäla boots med vriststöd, även
om vissa spelare väljer att bära gummistövlar under vintermånaderna eller om det är lerigt - valet
är helt ditt!

3

10:00 - 10:15

Säkerhetstal och fullständig förklaring av hur dagen kommer att fungera
Se fram emot 12-14 spännande spel under hela dagen med sex olika spelscenarier, med två spel
som varar cirka 30-45 minuter. Efter varje spelscenario återvänder du till baslägret för en 10
minuters paus för att dricka, fylla på ammunition och prata taktik. Åskådare är välkomna att ta med
en filt för att hålla sig varma, och vi erbjuder också gratis te och kaffe.

4

10:15 - 13:00

Morgonspel
• Spel 1 & 2 - Zombies’ Crypt
• Spel 3 & 4 - Jungle Attack
• Spel 5 & 6 - Command Post

5

13:00 - 13:30

Lunchpaus
Nationella Paintballcenter erbjuder en nylagad lunch, vilken behöver förbeställas innan kl 11.30 på
speldagen. Drycker, godis och chips finns tillgängliga från butik i centret, alternativt kan spelare ta
med sig egenmatsäck och skaffa ny energi innan eftermiddagens spel!

6

13:30 -15:15

Eftermiddagsspel
• Spel 7 & 8 - Tropic Thunder
• Spel 9 & 10 - Speedball
• Spel 11 & 12 - Sheriff’s Castle

7

15:15 - 15:30

Resultatceremoni
Under dagen delas poäng ut i varje spel till de lag som klarar av olika uppdragsmål. Kommer du
visa några hjältetakter och vinna den åtråvärda TOP GUN-titeln?

8

15:30 - 16:00

The Hunger Games
Detta är det ultimata avslutningsscenariot! Det utspelar sig över flera banor, och spelare deltar i
detta spel alla-mot-alla-krig för att avgöra vem som blir den sista paintball-spelaren kvar – denna
action ska inte missas! OBS: Det här spelet är dagsljusberoende under vintermånaderna.

9

16:00 - 16:30

Avresa
Spelare byter ofta kläder inför resan hem - det är alltid bättre att vara överförberedd!!

Observera: resvägstider är endast en vägledning och spelzoner kan variera mellan centra. Faciliteter på lokala paintballcentra kan variera.
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