
Little Rock Lake Zipline
SWEDENZIPLINE.COM

ZIPLINE 
Välkommen till Europas längsta zipline med 16 stationer och  
fyra kilometer linor djupt inne i skogen på rasbranten till det  

Småländska höglandet. Ett storslaget äventyr som passar alla åldrar. 
En naturguidning genom en säregen geologiskt uppkomst.

FRI PARKERING OCH FRI ENTRÉ TILL PARKEN



VÄLKOMMEN TILL  
EUROPAS LÄNGSTA  

ZIPLINE – I SMÅLAND! 

16
STATIONER

4KM
LINOR DJUPT INNE I SKOGEN
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ZIPLINE

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 10 personer alltid av två guider som svarar för 
säkerheten under själva åkandet. Det är ett adrenalin-
fyllt äventyr med inslag av höga höjder och hastighe-
ter och i det aktuella området en särskilt vacker natur.  
Man åker från toppen av ett berg som dessutom är 
en av Smålands högsta punkter. Man passerar över 
raviner och strömmande vatten och har sjöutsikt på 
många ställen i banan. 
 
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 besiktnings organ. 
Då du åker zipline ingår lån av all utrustning, säker-
hetsgenomgång, två ziplineguider som följer med 
under äventyret och tar hand om all säkerhet. I alla 
banor kan barn tandemzippa med någon av våra gui-
der med barn från 5 års ålder och barn från 11 års ålder 
med vikt om minst 35 kg kan zippa själva. . 

Alla åkare tilldelas också huvud tub som tillika är en 
säkerhetsdetalj för att undvika att eventuellt långt hår 
på åkaren skall fasta in linhjulet vid åkning. Denna tub 
med vår logotyp blir dessutom något av en statussym-
bol 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.

ZIPLINEBANOR

NYA FAMILJEVÄNLIGA GRÖN-BLÅ BANAN
Nya Grön-blåa banan är även den adrenalin kittlande 
med sina totala längd av 1009 meter linor fördelat på 
sex stationer. Grön Blåa banan startar från marken och 
har två torn vilka är 12 meter höga. Det finns två lim-
trästolpar 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.  
 
Kostar 850 SEK för vuxen och för barn ungdom under 
18 år 400 SEK.

SVARTA BANAN
Svarta banan är den mer adrenalinkittlande och är to-
talt 1684 meter lång och består av 8 stationer fördelat 
på 7 torn vilka är mellan 10 och 18 meter höga. Högsta 
höjd är 52 meter över mark och längsta enskilda lina 
är 388 meter. Högsta hastighet 75 km/h.  Äventyret 
tar 2–2,5 timme att ta sig runt beroende gruppens 
sytorlek. 

Detta äventyr kostar 1250 SEK för vuxen och 600 SEK 
för barn/ungdom under 18 år.

RÖDA BANAN – KAMIKAZE
Kamikaze banan är det störta äventyret och är totalt 
2100 meter lång och består av 8 stationer fördelat på 
6 torn vilka är mellan 10 och 18 meter höga. Högsta 
höjd är 52 meter över mark och längsta enskilda linan 
är 427 meter. Högsta hastighet 75 km/h. Äventyret tar 
3,5–4 timmar att ta sig runt beroende på gruppens 
storlek 

Detta äventyr kostar 1500 SEK för vuxen och barn/
ungdom under 18 år åker för 750 SEK.

ALLA KAN 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 gravi-
da i första eller sista månaderna. Skulle en åkare väga 
under 35 kg kan vi tillhandahålla viktbälte

DET ÄR SÄKERT ATT ZIPPA
Little Rock Lake zipline har en väl uttalad säkerhetspo-
licy 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 verksam-
heten och våra guider är väl införstådda med de 
eventuella risker som kan uppkomma i olika situa-
tioner. Samtliga guider har dessutom genomgått de 
sedvanliga första hjälpen introduktionerna samt är 
orienterade i hjärt och lungräddning.

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.

HUR SKALL MAN VARA KLÄDD?
Vi rekommenderar alltid för verksamheten ändamål-
senliga kläder. Detta innebär bekväma sport eller fri-
luftskläder 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. Vi ställer inte in vid regnväder. Det är kläder 
efter väder som gäller.

Parkchef Peter Szabo zippar över Sågebäcksravinen 
i Svarta/Kamikaze banan 52 meter över mark.

Zip-linorna 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.
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ÖPPET FÖR BOKNINGAR ÅRET OM

Vi har öppet dagligen under juli och augsti 
månad med flera olika avgångar i Nya Grön Blåa 
banan, Svarta banan och I röda Kamikaze banan 
Gruppbokningar 8 pax i Svarta och Kamikaze 
kan man boka nästan samtliga dagar under året.  
Under högsäsong har vi även öppet för drop-in 
gäster men reservation i vårt bokningssystem 
rekommenderas alltid.

Vi finns på toppen av ett berg i Kronoparken ca 5 
km norr om Klavreström och ca 2 km från riksväg 
31 mitt i Småland.



RESTAURANG FINE FOREST 

Restaurang Fine Forest ligger på toppen i Base Camp 
där vi har ca 30 sittplatser inomhus och ca 30 sittplat-
ser utomhus på vårt restaurangdäck. Under högsä-
song juli-aug är cafét öppen alla dagar mellan klockan 
12.00 – 18.00.

PUBLIKA GRILLPLATSER 

Det finns även publika grillplatser i anslutning till Base 
Camp. Dessa grillplatser får användas fritt och det 
finns även möjlighet att reservera någon av grillplat-
serna mot avgift. 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. Vi rekommenderar i första 
hand eget medtaget porslin och vi har en publik disk-
station på vårt vildmarksdäck där du kan diska själv 
efter maten.

HAPPY ENDING BILD 

Alla våra äventyr avslutas med en Happy Ending bild 
ett gruppfoto som vi publicerar på vår Facebook @
swedenzipline. Detta brukar vara en uppskattat inlägg 
av våra gäster. En bild att visa upp och minnas i långa 
tider.

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

UTSIKTSTORNET MED HÄNGBRO

På toppen av berget finns ett 20 meter högt 
utsiktstorn 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 vid-
sträckta skogslandskapet som är hänförande.

UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ! 
BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

FÖLJ OSS @swedenzipline
#swedenzipline
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Foto: Daniel Breece
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LITTLE ROCK LAKE ZIPLINE
Bränderydsvägen Base Camp

Avfart riksväg 31
360 72 KLAVRESTRÖM

Tel 0470-54 29 00


