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BALLONGFARERE: Håvard Kristiansen, Tore Bratvold, John Dæhli, Espen Bråthen, Christian Haugom, Ove Erik Helgesen, Roy Korneliulssen, Line Tandberg, Anne
Marit Nilsebråten, Anne Sofia Aasen, Knut Kristian Larsplass, Hilde Larsplass, Reidun Aslesen, Roar Jørgensen, Anne Jørgensen, Anne Weisteen og Guri Thomassen.

Mot helt nye høyder
Roar Jørgensen tok
ansatte og medeiere
til nye høyder da
han inviterte til ballongferd i Toscana i
Italia.
TOSCANA: Firmaet har som mål
å oppleve noe annerledes enn
hva man gjør i en «vanlig» ferie
samtidig som det er en flott anledning til å bli bedre kjent med
kollegaer og bygge opp en god
grunnmur for en ellers svært
hektisk dag på kontoret på Hvervenmoen.

Nå er det ikke slik at sjefen
spanderer hele kalaset. De ansatte er selv med på å spare til
tur med et lite avdrag på lønna
gjennom året.

Bereiste
Det har ført dem på mange
eventyr.
De har badet i den Blå lagune
på Island. De har klatret i Frankrike, ridd på kameler i ørkenen
og besøkt seilhotellet i Dubai. De
har sett historisk arkitektur i Bilbao og vært på besøk på det
kjente Guggenheim-museet. Og
nå har de svevd mot nye høyder
i en luftballong over Toscana .

OPPLEVELSE: Sett deg opp i kørja!

Og da er det mye som skal
klaffe.

Full klaff
Etter at ballongferden i Bilbaomåtte avlyses for to år siden, tok
gjengen sjansen på nytt i Toscana. Og denne gangen lykkes
de.
I tidlige morgentimer 1. mai
svevde de over vinmarkene. Stillheten ble kun avbrutt av gassflammer og noen hunder som
gjødde på gårdsbrukene de passerte.
En fantastisk naturopplevelse,
der noen oppdaget både hjort og
fasaner fra mange hundre meter

over bakken. Etter en perfekt
landing og med spenningen sitrende i nervene fremdeles, ble
det musserende forfriskninger i
stettglass og søt kjeks på ballongfarerne.

Vingård
Et vingårdsbesøk er nesten blitt
obligatorisk når kollegaene besøker europeiske land. For i
dette firmaet står mat og drikke
høyt i fokus.
I Italia bodde gjengen på et
lite slott, Sole del Chianti, der det
også ble tid til teambuilding i
strålende vær ved bassengkanten, kokkekurs der de lærte mer

FORFRISKNINGER: Det smakte godt etter turen.

om italienske mattradisjoner og
selvfølgelig trivelig samvær og
gode samtaler.

Sightseeing
Foruten ballongferd besøkte de
flere borgbyer, blant annet den
gamle middelalderbyen Barberiono val dÈlsa og byen Lucca.
Og selvfølgelig måtte de innom
det skjeve tårnet i Piza som en
flott avslutning på turen.
Nå er de tilbake til travle dager
på jobben, men med godt påfyll
fra en luftig tur.
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I DET BLÅ: Godt å sveve høyt i det blå.
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SPENNENDE: Det ble en fantastisk tur mot nye høyder for gjengen fra Roar Jørgensen AS.
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