
         

Beskrivning över ziplinebanan 

Vi har byggt en äventyrsanläggning i Kronoparken 

ca 5 km norr om Klavreström och ca 2 km från 

riksväg 31. Vi som byggt är Jonas Grahn och Håkan 

Blad. Sedan har vi haft hjälp av många duktiga 

personer. 

Vi har öppet för bokningar året om 

Vi har öppet dagligen under högsäsong med flera 

olika avgångar i Svarta, Kamikaze och Nya 

Grön/Blåa banan. Gruppbokningar 8 pax i Svarta 

och Kamikaze kan man boka samtliga dagar året 

om utom julafton och nyårsafton. Under 

högsäsong har vi även öppet för drop-in gäster 

men reservation i vårt bokningssystem 

rekommenderas alltid. 

Vad är Zipline? 

Zipline är enkelt utryckt en linbana där man hänger 

i en sele och åker på en wire. Man åker en och en 

på linan mellan olika stationer och man åtföljs i 

grupper upp till 8 personer alltid av två guider som 

svarar för säkerheten under själva åkandet. Det är 

ett adrenalinfyllt äventyr med inslag av höga 

höjder och hastigheter och i det aktuella området 

en särskilt vacker natur. Man åker från toppen av 

ett berg som dessutom är en av Smålands högsta 

punkter. Vidare passerar man över raviner och 

strömmande vatten och har sjöutsikt på många 

ställen i banan. Högsta höjd är 52 meter och 

längsta enskilda sträcka är 427 meter och högsta 

hastighet 75 km/h. Verksamheter av denna typ 

styrs av europeisk norm och svensk standard och 

den anläggning som byggts är den första i Sverige 

med konstruktionsansvar och den första som 

besiktigats av ett ackrediterat besiktningsorgan. 

Denna typ av äventyrsaktiviteter är stor i 

framförallt syd och mellan Amerika och är en idag 

växande marknad i Canada, Nordamerika och stora 

delar av Sydostasien. I Sverige finns några 

småbanor och en i alla något större anläggning i 

Åre.  

 

Stf Parkchef Eddie Blomgren zippar nya 388 meters linan. 

 Foto: Peter Szabo 

Nya Grön-blå banan – familjevänlig. 

Nya Grön-blåa banan är även den 

adrenalinkittlande med sina totala längd av 1009 

meter fördelat på sju stationer. Grön Blåa banan 

startar från marken och har två torn vilka är 12 

meter höga. Det finns två limträstolpar 8 meter 

höga och dubbelplattform i ett 150 år gammalt 

träd och man avslutar på marken.  Högsta höjd i 

denna bana är 15 meter över mark. Äventyret tar 

1,5 – 2 timmar att ta sig runt beroende på 

storleken i gruppen och om barnen åker tandem. 

Detta äventyr kostar 850 SEK för vuxen och då 

ingår lån av all adekvat utrustning, 

säkerhetsgenomgång, två ziplineguider som följer 

med under äventyret tillsammans med gruppen. 

Barn/ungdom under 18 år åker för 400 SEK.  Alla 

åkare tilldelas också en grön huvud strumpa som 

tillika är en säkerhetsdetalj för att undvika att 

eventuellt långt hår på åkaren skall fasta in 

linhjulet vid åkning. Även denna strumpa med vår 

logotyp blir dessutom något av en statussymbol för 

dem som åker banan. Dessa stumpor finns inte att 

köpa utan är endast reserverat för dem som visar 

modet att åka grön-blåa banan. I alla banor kan 

man dessutom tandemzippa med barn från 5 års 

ålder och barn från 11 års ålder med vikt om minst 

35 kg kan zippa själva. 



Svarta banan 

Svarta banan är den mer adrenalinkittlande och är 

totalt 1684 meter lång och består av 9 stationer 

fördelat på 7 torn vilka är mellan 12 och 20 meter 

höga. En special designad plattform med namnet 

Tower Rosenborg. Äventyret tar 2-2,5 timme att ta 

sig runt beroende på storleken i gruppen som åker. 

Detta äventyr kostar 1250 SEK och då ingår lån av 

all adekvat utrustning genomgång av säkerheten 

och två medföljande ziplineguider. Barn/ungdom 

under 18 år åker för 600 SEK.  Alla åkare tilldelas 

också en svart huvud strumpa som tillika är en 

säkerhetsdetalj för att undvika att eventuellt långt 

hår på åkaren skall fasta in linhjulet vid åkning. 

Denna strumpa med vår logotyp blir dessutom 

något av en statussymbol för dem som åker banan. 

Dessa stumpor finns inte att köpa utan är 

reserverat för dem som visar modet att åka svarta 

banan. 

Kamikaze banan 

Kamikaze banan är rent fantastisk och är totalt 

2100 meter lång och består av 10 stationer 

fördelat på 6 torn vilka är mellan 12 och 20 meter 

höga. Tre special designade plattformar på stolpar 

varav två mitt ute i vildmarken. Äventyret tar 3,5-4 

timmar att ta sig runt beroende på storleken i 

gruppen som åker. Detta äventyr kostar 1500 SEK 

och då ingår lån av all adekvat utrustning 

genomgång av säkerheten och två medföljande 

ziplineguider. Barn/ungdom under 18 år åker för 

750 SEK.  Alla åkare tilldelas också en röd huvud 

strumpa som tillika är en säkerhetsdetalj för att 

undvika att eventuellt långt hår på åkaren skall 

fasta in linhjulet vid åkning. Denna strumpa med 

vår logotyp blir dessutom något av en 

statussymbol för dem som åker banan. Dessa 

stumpor finns inte att köpa utan är reserverat för 

dem som visar modet att åka Kamikaze banan. 

Notera att detta äventyr finns också med ingående 

vildmarkslunch eller vildmarksmiddag och då 

kostar äventyret för vuxen 2250 SEK och ungdom 

upp till 18 år 1100 SEK 

 
Vi trivs i träden! Fotograf: Daniel Breece 

Zip linan över Sågebäcksravinen från torn 5, 20 meter över 

mark, 111 meter och landningsplattform vid berghängda 

trappsystemet som är 60 meter med 18 meters stigning upp till 

torn 6. Ett trevligt zip med många gånger härligt 

brusandevatten i den strida Sågebäcken som dessutom är 

länsgräns mellan Kronoberg och Jönköpings län. 

 

 

Vem kan då zippa? 

Vi säger att alla mellan 5 – 99 år kan zippa. Lägsta 

vikt för åkare är 35 kg och högsta vikt på åkare är 

125 kg. En person som orkar gå en kortare 

promenad och sedan klättra upp två meter på en 

stege kan zippa. Däremot rekommenderar vi inte 

personer med något slag trauma att zippa inte 

heller kvinnor som är gravida. Skulle en åkare väga 

under 35 kg kan vi tillhandahålla viktbälte. 

 

 

 

 

 



Är det säkert att zippa? 

Little Rock Lake har en väl uttalad säkerhetspolicy 

och alla våra ziplineguider genomgår en fastställd 

utbildning och endast guider som blir godkända 

efter utbildningen får tjänstgöra i vår anläggning. 

Bolaget har också en dokumenterad riskanalys för 

hela verksamheten och våra guider är väl 

införstådda med de eventuella risker som kan 

uppkomma i olika situationer. Samtliga guider har 

dessutom genomgått de sedvanliga första hjälpen 

introduktionerna samt är orienterade i hjärt och 

lungräddning. Bolaget har en 

säkerhetsorganisation för idag samtliga kända 

risker i anläggningen. Våra gäster tillåts inte utföra 

några som helst omkopplingar av personliga 

säkerhets detaljer i banan utan våra guider svarar 

för all teknisk hantering av den till gästen tilldelade 

säkerhetsutrustningen. Vi följer alla anvisningar i 

produktsäkerhetslagen och anläggningen 

besiktigas och dokumenteras före driftstart varje 

dag. Dessutom sker veckovis och månadsvis 

inspektioner av anläggningens ledning och för att 

hålla dagbesiktningen på en hög nivå genomförs 

tillrättalagda felfunktioner för att säkerställa att 

morgonbesiktningen håller högsta säkerhetsnivå. 

När på året kan man zippa? 

Man kan zippa året om i nästan alla väder. De enda 

gångerna man inte kan zippa är vid mycket stark 

vind och vid åska eller snöstorm eller om det skulle 

råda skogsbrand i området, då stänger vi ned 

anläggningen av säkerhetskäl.  

Hur skall man vara klädd? 

Vi rekommenderar alltid för verksamheten 

ändamålsenliga kläder. Detta innebär bekväma 

sport eller frilufskläder samt kraftiga skor eller 

sportskor. Sandaler, flip-flopp, träsko eller annan 

öppen sko är inte tillåtet. Skulle det vara risk för 

regn skall egna regnkläder medtagas och detta bör 

man särskilt göra gästen uppmärksam på vid en 

bokning. Vi ställer inte in vid regnväder men delar 

då ut ”skidglasögon” som en extra säkerhetsdetalj. 

All information om hur man skall vara klädd eller 

då det i övrigt inte går att zippa finns att läsa i våra 

bokningsvillkor. 

Finns det andra värdefulla attraktioner i 

anläggningen? 

Utsikttornet på toppen 

På toppen av berget finns ett 20 meter högt 

utsikttorn med en av Sveriges vackraste utsikter. 

Från tornet får man vid klart väder en milsvidd och 

ett vidsträckt 360 graders panorama med 

Änghultasjöns vida vattenspegel och det 

vidsträckta skogslandskapet som är sagolikt. Vissa 

tider på året ligger Änghultasjön inbäddad i 

fullständig dimma och då får man snarast ett 

overkligt flygplansperspektiv över området.

 
Hängbro och utsiktstornet. Fotograf: Daniel Breece 

Restaurang Fine Forest på toppen 

Restaurang Fine Forest ligger på toppen i Base 

Camp där vi har ca 30 sittplatser inomhus och ca 

30 sittplatser utomhus på vårt restaurangdäck. 

Under högsäsong juli-aug är cafét öppen alla dagar 

mellan klockan 12.00 – 18.00.  Det finns även 

möjlighet att köpa enklare mat att grilla själv på 

någon av våra publika grillplatser i anslutning till 

Base Camp. Vänligen notera att allt eventuellt 

skräp skall tas hem och att bolaget inte svarar för 

er återvinning av eventuella engångsartiklar från 

gäster vid våra publika grillplatser. 

i serverar gärna närproducerad vår restaurang Fine Forest. 

Fotograf: Daniel Breece 



Övernattning i tornets toppstuga 
 

Bolaget kan under 2016 erbjuda exklusivt boende i 
form övernattning i tornrummet med vidunderlig 
utsikt över sjö och skogslandskapet. Detta är ett 
spartansk boende med två bäddar med vattentoa 
och dusch. Övernattningen medger två vuxna och 
två barn och då sover man trångt provision 
Övernattning i tornen är prissatt till 4000 SEK per 
natt/toppstuga. 
 

 
Wilma och Janik i toppstuga. Fotograf: Daniel Breece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vårt traditionella Happy Ending foto 

 

Peter Szabo, vår park chef hälsar er välkomna  
 

556884-2271 

Little Rock Lake AB 

Royal Sawcreek Crownpark 

360 72 KLAVRESTRÖM-SWEDEN 

info@littlerocklake.com 

0470-542900 


