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GRUVÄVENTYR  
ÅRET OM 

KORT FAKTA OM RÖDA BANAN: 

 » 2 610 meter total lina fördelat på 
8 linor.

 » Högsta höjd över mart är 52 
meter.

 » Längsta enskilda lina är 427 
meter.

 » »» Högsta hastighet är 75 km/h. 
 

Äventyret börjar i Base Camp med registrering inför
Zipline åkning av Röda banan. När äventyret är avslu-
tat äter man en lunch i Base Camp innan man åker
vidare för gruväventyret enligt nedan:

ZIPLINE RÖD OCH GRUVÄVENTYR

Gruväventyret startar med en ca 40 minuters
bilkörning med eget fordon till ett av
Sveriges vackraste dagbrott. Väl framme börjar vi 
med att tar oss ned i dagbrottet via en 200 meter 
lång gruvgång och 25 meter ned i berget öppnar 
sig ett sagolikt vackert brott med mossa och trädbe-
växta klippväggar och sen-vuxna träd. Här vandrar vi 
omkring en tid och beskådar omgivningarna. Efter 
vandringen sätter vi oss ned på gruvans topp för att 
äta lunch bestående av soppa, bröd och primörer. Lite 
lingondricka och kaffe är också gott.

GRUVÄVENTYR HELDAG

LUNCH I  
GRUVAN 

INGÅR ENDAST 
I GRUVA HELDAG

2 OLIKA ÄVENTYR
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HUR SKALL MAN VARA KLÄDD?
 
Vi rekommenderar alltid för verksamheten
ändamålsenliga kläder. Detta innebär bekväma sport
eller frilufskläder samt kraftiga skor eller sportskor.
Skulle det vara risk för regn ska egna regnkläder
medtagas. Det kan vara kallt i gruvan så en liten
ryggsäck med extra tröja – byxor kan vara bra att ha.
Enkla sandaler för att skydda fötterna i det kalla
vattnet har våra guider med sig i ryggsäck och lånas
ut till alla deltagare.

SPÖKGRUVAN

Efter besöket i dagbrottet åker vi vidare ca 10 minuter
och strax är vi framme vid den gömda och nästan
bortglömda spökgruvan. Gruvan är från 1700–talet
och man bröt järn här för mycket länge sedan. Gruvan
är 50 meter djup och består av tre plan och vi tar
oss upp till toppen för säkerhetsgenomgång och lite
rappellerings övningar. Då vi känner oss redo kommer
vi att krypa under stängslet för att börja fira oss ned i
gruvan.

Första avsatsen att fira sig är bara 15 meter medan
andra avsatsen är 35 meter djupt ned i berget till ett
hålrum. När vi kommer ned i hålrummet tänder vi
våra facklor för att ta oss ut genom gruvan och detta
sker genom en 250 lång delvis vattenfylld gruvgång.
Det är en märklig känsla att vandra i underjorden i
skenet av facklorna och vi försöker vara tysta för att
inte väcka gruvspöket som vaktar underjorden.
När vi kommer ut ur gruvan är vi nog ganska hungriga
varför vi värmer till lite gryta och ser till att få lite god
frukt i oss.

VAD INGÅR I GRUVA HELDAG?
 
Alla i ålder 12–70 år i hygglig fysik med maxkroppsvikt
på 100 kg. Du bör ej vara alltför höjdrädd och ha
bra balanssinne. Normal syn eller glasögon som kan
säkras med band eller liknande. Du är dessutom inte
rädd för lite regn eller att vistas i mörker. Du är positivt
inställd till livet och gillar att lösa svåra uppgifter
tillsammans med dina kamrater.

VAD INGÅR I GRUVA HELDAG? 

 »  Lån av all utrustning
 » Guider med klättringsutbildning
 » unch, middag, dryck och frukt

PRIS
 
Max 4 personer
Pris 19 500 SEK

VAD INGÅR I ZIPLINE OCH GRUVÄVENTYR? 

 » Lån av all utrustning
 » Guider med klättringsutbildning
 » Lunch, middag, dryck och frukt
 » Zipline Röd, max. 4 personer

TIDER:
10.00-18.00
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Alla har vi någon gång gått vilse. Gör vi det i en stad så är det bara att gå
in till närmaste butik och fråga efter vägen eller plocka upp telefonen för
att be om hjälp att lokalisera sig rätt igen. Men vad gör du om det händer
i skogen? Långt borta från mobiltäckning och människor att fråga? Du lär

dig att överleva. 

Våra överlevnadskurser är en grundutbildning i hur du kan överleva i
naturen, med det som naturen erbjuder. Men det är också ett bra äventyr

för teambuilding eller för familjen som vill uppleva spänning.

UPPDRAG ÖVERLEVA  

Vi startar med en teoretisk genomgång av de tio vikti-
gaste
punkterna som man bör känna till för överlevnad.
Under dagen har vi praktiska övningar med de
redskap du bör ha med dig om du ska ut i den typen
av natur som gör att du kan riskera att bli kvar. Det
kan handla om hur du gör upp eld med tändstål och
en kniv, hur du kan rena vatten och med dessa två
element laga din mat med de råvaror som erbjuds vid
din sida. 

Hela tiden finns vår utbildade guide med och leder er
rätt och svarar på frågor. Vid dagens slut får du med
dig ett diplom.

PRIS
1 750 SEK per person 
Max 12 personer

EN DAGSKURS – 10 TIMM
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• Bra strumpor. Gärna med ullblandning som 
håller värmen bra.

• Bekväma och tåliga skor. Om ni har vandrings-
kängor som är ankelhöga så är det perfekt.

• Tåliga byxor. Om ni har ont i knä så kan det vara 
skönt med byxor där ni kan lägga in knäskydd 
men det är inget måste.

• Underställ.

• Varm tröja.

• Tålig jacka.

• Regnställ. Kläder efter väder är något man bör 
tänka på. Tänk på att ha ett regnställ som är stort 
nog att dra över de övriga kläderna.

• Arbetshandskar kan vara bra eftersom vi  
kommer arbeta med våra händer. Tänk på att 
inte ha handskar med plastdetaljer eftersom vi 
kommer jobba med eld.

• Ryggsäck på 30–40 liter (dagsryggsäck), bra med 
inbyggt regnskydd.

• Sittunderlag är skönt att sitta på.

• Varm mössa för lägeraktivitet och sömn och en 
tunnare mössa eller keps som är praktiskt när 
man rör sig i skogen för aktivitet på dagen.

• Bra att tänka på är att alla kläder du har med ut 
på den här kursen kommer utsättas för slitage 
och eld. Den nyaste och dyraste skaljackan  
kanske bör lämnas hemma. Räkna också med 
att det kan bli blött och regnigt.

UTRUSTNING SOMMAR/HÖST

Förutom det som ingår i dagskursen så kommer du
att få bygga ett vindskydd eller koja och vattenrening-
en blir än mer viktig då du behöver mer vatten. Vi 
bygger en större eldstad och du får lära dig hur du på 
bästa sätt håller elden vid liv utan att riskera någon 
skada på skogen. Vi går igenom de grundläggande 
kunskaperna i hur du kan orientera dig i skogen oav-
sett om du har kompass eller inte. 

På kvällen lagar vi en större måltid över eld och sedan
sover vi över i vår egentillverkade enkla koja mitt i
älgens, rävens och de andra djurens vardagsrum
– skogen. 

Morgonen efter äter vi lite om det finns någon mat
kvar, säkrar platsen så att naturen inte tar någon skada
av vår övernattning och så tar vi oss tillbaka till Base
Camp med hjälp av den karta vi gjorde kvällen före
med dina nyvunna orienteringskunskaper. Vid kursens
slut får du med dig ett diplom.

PRIS
2 950 SEK per person  
Max 12 personer

EN DYGNSKURS – 24 TIMMAR

Torbjörn Selin, grundare och ägare av All in Nature
Sweden, är vår huvudinstruktör. Torbjörn har ett stort
friluftsintresse och lång erfarenhet med bland annat
14 år som officer i armén. 

I hela sitt yrkesverksamma liv har Torbjörn utbildat
människor i utomhusmiljö under olika förhållanden.
Sedan 2001 har Torbjörn utbildat över 1000 personer
i överlevnad; militärer, civila, gamla, unga samt pro-
fessionella medarbetare från företag med uppdrag i
vildmarken över hela världen. 

Att uppmuntra till dialog och att vara lyhörd för
gruppens unika behov är några av Torbjörns styrkor
som utbildare. Han skapar förtroende och har en
förmåga att veta hur långt han kan pressa dig och
dina gränser för att du ska få en så bra utbildning
som möjligt.

VÅR INSTRUKTÖR – TORBJÖRN SELIN
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GETARYGGARNA ETT URSKOGSRESERVAT

Skyddsår: 2009 
Karaktär: Barrträdsdominerade skogar i 
branter med en del lövträd  
Area: 64 ha
Kommun: Uppvidinge
Läge: ca 15 km VNV Åseda
Ägare: Sveaskog

Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs Län

VAD INGÅR I ÄVENTYRET

 » Guide under hela äventyret
 » Fika med kaffe/tee
 » Lån av regnställ vid behov

Delarna med högst naturvärden är bevuxna med grando-
minerad barrblandskog med bitvis mycket tall och björk 
där de äldsta träden lär vara långt över 150 år.  
Det förekommer många sällsynta mossor och lavar. 

Äventyret börjar med en promenad i reservatet där man får 
information om flora och fauna i området.
Långsam vandring genom reservatet som tar upp till 2-2,5 
timmar för att sedan ta en fika paus för att få ny energi.

Detta äventyr passar de som är nyfikna på naturen i alla 
åldrar.

EXPEDITION 
GETARYGGARNA   

CA. 4 TIMMAR.

PRIS

Ett fåtal exklusiva expeditioner!
Med guide 4 timmar 6000 SEK 
max 10 deltagare

EN VANDRING GENOM 150 ÅRIG SKOG
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EGEN EXPIDITION

Ni startar Er expedition i Base Camp för att ta en 
skogspromenad på ca 600 meter ner till Sågebäcken.
Ni följer bäcken norr ut där Ni kan passa på att studera 
områdets rika flora. En del sällsynta
orkideer och andra intressanta växter går att finna i 
biotopsskyddsområdet.

Skyltarna leder Er till Rock Crystal där det finns gott 
om bergkristall att studera och undersöka. 

Ni skyndar inte utan passar samtidigt på att ägna en 
tanke och passion om de naturvärden som finns i
området. 

EXPEDITION 
BERGKRISTALL 

CA. 3 TIMMAR. DETTA ÄVENTYR GÖR NI PÅ EGEN HAND.

KOSTNADSFRITT
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Pris per dag / kväll 2000 SEK

Pris inklusive militärtält 12–manna 
med kamin och ved 3000 SEK

HYRA
KRÄFTFISKEVATTEN  

ALLA DAGAR 1 AUGUSTI – 15 SEPTEMBER

Kräftorna skall vara minst 10 cm för få tas upp och 
man mäter från huvud till stjärt



Little Rock Lake förfogar över en större lott kräftfiske-
vatten i norra delen av Änghultasjön och vid den lilla 
sandstranden finns tillgång till tio styck fångsburar. Vi 
tillhandahåller pelletsbete. Vattnet att fiska på är på 
över 5 hektar ( 50 000 m2 ) och djupet varierar mellan 
3 och 15 meter. Det går bra att sätta i egen medtagen 
båt och det finns körväg ända fram till vår strand.

Man gör iordning burarna genom att stoppa betes- 
boxen full med fångst pellets och lägger ned betes-
boxen i buren. Se till att ha ordning på linor till burar-
na  då det annars gärna blir trassel.

Burarna läggs sedan ut på kvällen då kräftorna är 
mest hungriga på natten och kryper in i burarna för 
att äta. Det går egentligen att fånga kräftor dygnet om 
men traditionsenligt läggs burarna ut på kvällen och 
tas upp tidigt på morgonen. Många gör så att man 
tömmer en gång under natten för att på så sätt kunna 
fånga fler.

Man kokar sedan upp en stor gryta med vatten och 
saltar rejält med grovt salt. Fint salt fungerar inte sär-
skilt bra utan det skall vara grovsalt. Man smaksätter 
vattnet med krondill och en del slår även i en flaska öl. 
Recepten är många och ofta hemliga.

Skulle ni inte ha tillgång till gryta och stor brännare 
som är gasoldriven kan detta hyras ut mot en kostnad 
av 100 SEK i vår. Då ingår gasol. Kräftorna hälls i det 
kokande vattnet levande och dör mer eller mindre 
ögonblickligen av värmechoken. Kräftorna kan sedan 
kokas i 6–7 minuter fast ända upp till 15–20 minuter 
ger bättre smak. I Sverige äter vi kräftor kalla varför 
dem bör ätas dagen efter men det går utmärkt att 
äta varma kräftor men detta är inte traditionsenligt 
svenskt sätt att äta kräftor. Det går även snabbkyla 
varma kräftor på isbädd.

KRÄFTFISKE I ÄNGHULTASJÖN

Kräftvatten, 10 burar, 1 burk med bete. Burarna häm-
tas hos oss i Basecamp och återlämnas i Basecamp. 
Förlust av bur debiteras med 100 SEK och förlust av 
sidostycke debiteras med 50 SEK.

VAD INGÅR I ÄVENTYRET?

Det går att hyra militärtält för 1 000 SEK och fri ved 
för tältet finns att hämta i vår vedbod. Tältkamin ingår 
och tält och tältkamin återlämnas i Base Camp. Vi hyr 
även ut stora sköna luftmadasser, sovtäcken och kud-
de med örngott. Skador på tält debiteras till självkost-
nads priser. Reparations kostnader och förlust eller 
stora skador på tält av tält debiteras med 12 000 SEK.

MILITÄRTÄLT 12 – MANNA

Mest effektivt kan vara att kasta ut burarna från 
stranden och tömma flera gånger under en natt

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COMBOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

HYRA
KRÄFTFISKEVATTEN  

ALLA DAGAR 1 AUGUSTI – 15 SEPTEMBER
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HUR SVÅR ÄR KLÄTTERVÄGGEN?

Klätterväggen är anpassad så det skall finnas en 
led som passar alla beroende på kunskap.

Grön: Vår enklaste led som passar såväl nybörjare 
som lite mer erfarna klättrare

Gul: Denna leden är svårare och riktar sig främst 
mot de som har klättrat tidigare

Röd: Vår svåraste led som lämpar sig främst för 
de lite mer rutinerade klättrarna och sätter dig 
ordentligt på prov.

KLÄTTERVÄGG 
I BASE CAMP

VAD INGÅR I ÄVENTYRET?

Under äventyret ingår all adekvat säkerhetsutrustning.
Detta äventyr går att uppleva med en av våra guider 
som säkrare alternativt om man har grönt kort i  
klättring så kan man välja att säkra själva.

VAD KOSTAR DET ATT KLÄTTRA?

100 SEK / 15 minuters klättring inkl guide

100 SEK / 60 minuters klättring med egen säkrare

Vänligen notera att om Ni önskar ha med egen säkrare 
skall denna kunna uppvisa grönt kort på plats.

15 METER  
HÖGT

UTSIKTSTORN 
TORN NUMMER 1 I BASE CAMP
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KLÄTTERVÄGG 
I BASE CAMP

UTSIKTSTORN 
TORN NUMMER 1 I BASE CAMP

Vårt utsikstorn är 17 meter högt och har en av Sveriges 
vackraste utsikter över ett fantastiskt skogslandskap 
och fyra sjöar. Med milsvidda vyer av natur kan man 
njuta av den friska luften. 
 
I anslutning till tornet har vi även en publik hängbro 
som är 25 meter lång på 17 meters höjd. Entreavgift 
på 40 SEK för vuxen och 10 SEK för barn. 

TORN 1
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I samarbete med Smålands Event kan vi erbjuda roliga och kluriga 
samarbetsövningar uppe i Base Camp Perfekt för grupper upp till 

25 personer och paketet tar ca 2 timmar att genomföra.

5-KAMP  
I BASE CAMP

5 kamp pris första 5 deltagare 3 600 SEK, deltagare över 5 personer 250 SEK per person.
8 kamp pris per 5 deltagare 4 200 SEK, deltagare över 5 personer 350 SEK per person.

Min 5 personer alternativt betala full grupp. 

Guide/guider ingår under hela aktiviteten samt lån av all utrustning.

PRISER
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Detta är en mycket uppskattad aktivitet av både 
barn och vuxna. Man måste använda både kroppen 
och hjärnan. Vi kör mellan koner i en bana. Cykeln är 
konstruerad så att när man svänger styret åt höger 
går cykeln åt vänster i stället. Aktiviteten går bra att 
använda med företaget, på möhippan eller svensexan. 
Allt går på tid.

TVÄRTOM CYKEL

Här gäller det att samarbeta i laget för att balansera 
bollen genom banan och in i mål. Bollen får ej trilla ur 
spelet för då måste man börja om. Antal deltagare 3st 
till 8 st. Denna gren går på tid.

JÄTTELABYRINTEN

Detta stora pussel blir en kvadrat när man fått alla  
bitar att passa ihop. Här får man använda huvudet 
och tänka till lite extra. Denna aktivitet går på tid.

JÄTTEPUSSEL

Att kasta yxa är inte så svårt som man kan tro och 
man startar med minst ett övningskast. Här är gäller 
det att få yxan att träffa så nära mitten som möjligt för 
att få höga poäng.

Alla i laget deltar, känner man att man inte vågar eller 
har någon form av skada så kan er lagkamrat kasta 
yxan åt er. Högst poäng gäller!

KLASSISK YXKASTNING

Här ska deltagarna samarbeta. Sammanbundna i 
ett par skidor ska de ta sig runt en bana på snabbast 
möjliga tid. 

SKIDGÅNG FÖR 3 TILL 5 DELTAGARE
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5-KAMP  
I BASE CAMP

Vi kan erbjuda ytterligare samarbetsövningar 
och tävlingar som exempel: Pilbåge, Luftge-
vär, Luftpistol, Slangbella, Figurlösningar och 
Repövning.

FLER MOMENT
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UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ!

@swedenzipline
#swedenziplineFÖLJ OSS
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LITTLE ROCK LAKE ZIPLINE
Bränderydsvägen Base Camp  |  Avfart riksväg 31  |  360 72 KLAVRESTRÖM  |  Tel 0470-54 29 00


