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Skytteaktiviteter 
 

 
Lerduva 
 
En spännande aktivitet som passar både killar 
och tjejer. Efter lite instruktion är det möjligt för 
all att träffa den lilla flygande duvan. Passar 
utmärkt som tävlingsaktivitet eftersom man får 
resultat direkt! 
 
5  duvor  280 kr/deltagare 
10 duvor 320 kr/deltagare 
 
Cowboybössa 
 
Testa på hur en riktig cowboybössa känns.  
Vi skjuter på självmarkerande mål med en riktig 
Winchester 22 Mag. 
Lika kul som lerduva och en kul tävlings aktivitet. 
 
10 skott 280 kr/deltagare 
20 skott 320 kr/deltagare 
 
 
 
Kombinera gärna med lunch eller fika: 
 
Fika 
Kaffe, the, choklad med bulle                         40 kr 
Kaffe, the, choklad med renklämma              60 kr 
 
Lunch 
Gulaschsoppa med bröd och lingondricka  96 kr 
Suovas pytt med lingonsylt och dryck          112 kr 
Vildmarks Jambalya med dryck                     112 kr 



 

Geocatching 
	  
Geocatching är en rolig och spännande 
gruppaktivitet som passar alla. En modern form 
av orientering och ett nytt sätt att lära sig att hitta 
i naturen eller i staden. 
 
Man jobbar i små grupper där samarbete, 
planering och dynamik är ledorden för denna 
äventyrsaktivitet. 
 
Vi har tre olika nivåer på arrangemangen: 
 
Skattjakt 
 
En modern form av skattjakt där det gäller att 
hitta så många skatter som möjligt på en viss tid. 
Planering och samarbete är ledorden för denna 
aktivitet och den som är snabb och flexibel 
vinner. 
 
 
Kunskapsjakt 
 
Med hjälp av GPS skall deltagarna leta upp 
checkpunkter där olika problem skall lösas och 
frågor besvaras. 
Fjäll och natur är naturligtvis inriktningen på 
denna geocatching. 
 
 
Fjälljakt 
 
Den tuffaste formen av geocatching! Detta är en 
ren tävling och är i grunden nära släkt med 
orientering. 
Fjället är tävlingsarenan och detta innebär en 
kamp både mot fjället och rådande väder. 
Kul för den tävlingsinriktade gruppen som gillar 
utmaningar.	  
	  
Min 10 personer 
280 kr/deltagare 
 
Kombinera gärna med fika eller lunch 
( Se föregående sida). 



	  
PÅ VILLOVÄGAR  

 
En rolig nyhet i Peakpoints program, inspirerad 
av vår gode vän Lars Monsens äventyr i den 
nordiska fjällkedjan. 
 
Denna aktivitet är till för grupper som vill ha ett 
riktigt äventyr och inte räds lite strapatser. Det 
kräver att man har lite vana att röra sig och att 
vistas i skog och mark. 
 
Aktiviteten kan köras en och en eller i en liten 
grupp. 
 
Deltagarna transporteras ut i skogen eller på 
fjället, med marktransport eller med helikopter. 
Deltagarna har ögonbindel och får inte se vart 
färden går. 
Med en liten utrustning och med en gps, 
kompass och en enkel karta skall deltagarna 
leta sig tillbaka till civilisationen via 
”checkpoints” med kompletterande 
information. 
 
Spännande, lärorikt och en garanterat häftig 
naturupplevelse är ledorden för denna aktivitet. 
 
 
Vi kör denna aktivitet i två nivåer: 
 
Level 1:  
Högsta nivån av äventyr. Vi räknar med att detta 
tar hela dagen i anspråk, 4-5 timmar på fjället 
exl. transport. 
 
Level 2: 
Halvdagsaktivitet där man räknar med att 
deltagarna behöver 2-3 timmar för att 
genomföra detta exl transport. 
 
Pris: 
 
Level 1: Grundpris 9600 Skr upp till 8 personer. 
                Därefter 400kr/ytterligare deltagare. 
 
Level 2: Grundpris 8000 Skr upp till 8 personer. 
                Därefter 360 kr/ ytterligare deltagare. 
 
Vid helikoptertransport tillkommer kostanden 
för denna. 
 



MTB Challenge 
 

Cykling är verkligen populärt just nu och 
mountainbiking är verkligen i hetluften. 
Sälenfjällen är en underbar plats att cykla på 
och här finns allt från asfaltcykling till downhill. 
 
MTB Challenge är en kul aktivitet som passar 
alla som kan sitta på en cykel och som inte är 
rädda för att vistas i naturen. 
 
Vi använder GPS och kartor för att orientera oss 
på fjället och vi använder cykel för att 
transportera oss mellan de olika waypointerna. 
 
 
Treasure Hunt MTB 
 
En skattjakt på MTB. Vi kör i små lag och det 
gäller att hitta så många skatter som möjligt på 
en viss tid.  
Vi använder fjället som arena och det blir både 
terräng, stigar och vägar. Samarbete och 
lagkänsla är ledorden för den här aktiviteten. 
 
Min 10 pers. 
Pris: 320 kr/deltagare. Cykel och hjälm 
tillkommer. (Fjällkonferens) 
 
 
Multi Challenge MTB 
 
En lite tuffare aktivitet där det gäller att hitta 
waypointsen så fort som möjligt och att utföra 
vissa uppdrag på checkpoints efter banan. 
Uppdragen kan vara allt från att göra upp eld 
till att passera vattendrag. 
Passar den gruppen som vill utmana sig själva 
lite och ledorden för denna aktivitet är 
samarbete, utmaning och lagkänsla. 
 
Min 10 pers. 
Pris: 440 kr/deltagare. Cykel och hjälm 
tillkommer. Cykel och hjälm tillkommer 
(Fjällkonferens) 
 
 
 
 
 
TIPS: Komplettera gärna aktiviteten med fika 
eller lunch efteråt. 
 
 



Fjällvandring 
 

Fjällvandra är väl något som de flesta har 
drömt om någon gång i livet. 
Här i Sälen har vi fantastiskt fina fjäll att 
vandra i och med den tillgängligheten 
som finns här ges det möjlighet för alla att 
uppleva fjället. 
 
Våra guider är proffs på fjällen här i Sälen 
och jobbar året runt här med både 
guidning och Fjällräddning. Det bäddar 
för en fin upplevelse på er vandring. 
 
Halvdagsvandring ( ca 3 timmar ) 
 
Vi samlas kl 9.00 på en gemensamt 
bestämd utgångspunkt för vandringen. 
Rejäla skor och kläder för alla väder är en 
viktig sak att tänka på för att upplevelsen 
skall bli bra. 
Guiden har med fika och vi startar i lugn 
takt för att alla skall hänga med. 
Guiden berättar om flora och fauna under 
turen och vi njuter av landskapet. 
 
Pris: 1800 kr /guide upp till 10 pers 
        50 kr/pers för fika. 
 
 
Heldagsvandring ( 5-6 timmar ) 
 
Vi samlas kl. 9.00 på en gemensamt 
bestämd utgångspunkt för vandringen. 
Rejäla skor och kläder för alla väder är en 
viktig sak att tänka på för att upplevelsen 
skall bli bra. 
Guiden går igenom dagens tur och vi 
bestämmer gemensamt vandringstakt för 
att alla skall ha glädje av turen. 
Fika och lunch ingår i turen och läggs in vi 
lämplig tidpunkt. 
Vi hinner se en hel del av fjället och 
guiden berättar gärna om omgivningen 
och flora och fauna. 
 
Pris: 2700 kr/guide upptill 10 pers. 
        110 kr/pers för lunch och fika. 
 
Flerdagarvandringar 
 
Gör vi gärna efter gemensam planering! 
 
 



	  

Kennelbesök 
	  
För grupper som är nyfikna på hur en 
professionell kennel fungerar och vill ha en 
trevlig stund tillsammans med vinterns 
atleter. 
 
Vi får en intressant föreläsning om hur man 
tränar, fodrar och sköter en så stor flock och 
hur man gör för att klara att upprätthålla 
ordningen. 
Ledarskap är ordet för denna föreläsning. 
 
Det kan även ingå en liten tur med 
hundspannet på en specialbyggd 
”sommarsläde”. 
 
Kombinera gärna med fika eller lunch på 
kenneln! 
 
Kennelbesök 
 
200 kr/deltagare 
	  
	  
	  
Fika 
Kaffe, the, choklad med bulle                    40 kr 
Kaffe, the, choklad med renklämma         60 kr 
 
Lunch 
Gulaschsoppa med bröd och lingondricka  96 
kr 
Suovas pytt med lingonsylt och dryck          
104 kr 
Vildmarks Jambalya med dryck                     
104 kr 
	  
	  

Alla	  aktiviteter	  bokas	  per	  mail	  eller	  telefon	  på	  Peakpoints	  
info@hundspann.com	  	  0280-‐311	  02	  	  070-‐686	  62	  13	  

Priser	  är	  exkl.	  moms	  


