


En specialanpassad hundspannstur som passar bra in i ett späckat 
konferensprogram. 
Turen är tidsmässigt anpassad så att man hinner med en trevlig hundspannstur 
tillsammans med en trevlig lunch i vår Vildmarkskåta. 
 
Turen som tar ca en timme och när vi kommer tillbaka till startplatsen i Tandådalen 
är lunchen klar att avnjutas i vår trevliga kåta vid en öppen eld. 
 
Denna aktivitet kan också göras kvällstid med en fantastisk stämning runt hundarna 
och i den uppvärmda kåtan. Vi serverar då en middag med tillbehör runt den 
sprakande brasan. 
 
Kombinera ett litet äventyr med en lunch på en och en halv timme är ett perfekt 
avbrott i konferensen och garanterat uppskattat av alla, dessutom till ett 
FANTASTISKT pris! 
 
 
 
Pris: Luncharrangemang 660 kr/person ex. moms. Min 5 pers. 
        Kvällsarrangemang  860 kr/person ex. moms Min 10 pers 

Bokas per mail eller telefon 
info@hundspann.com 0280-311 02, 070-686 62 13 

Peakpoints Adventure 

	



 

Hundspann är en uppskattad och trevlig aktivitet om man vill uppleva lite äventyr och färdas 
över fjället på ett tyst och annorlunda sätt. 
Passar bra för alla och är ett perfekt avbrott i konferensen eller mötet där man får se mycket av fjället 
utan för stor ansträngning. Man åker 2 eller 3 per spann och man får gärna köra sitt spann om man 
törs! 
Kombinera turen med en lunch eller fika i härlig utemiljö eller i en av våra mysiga lappkåtor så blir 
upplevelsen total.  Här är några turförslag. 
 

VILDMARKSTUR 
Turen tar ca 1 timme och går igenom ett fint vildmarksområde inne i Transtrandsfjällens 
Naturreservat. Vi färdas genom fjällskogar och över frusna fjällsjöar och återvänder till vår camp där 
vår kåta med öppen eld väntar. 
 
Pris: 520 Skr /person.  
 

Fjälltur med Fika 
En härlig fjällupplevelse! Turen tar ca två timmar och går genom Transtrandsfjällens Naturreservat 
där verklig vildmark väntar och tystnaden råder. Vi kör upp emot Lägerdalsfjället och stannar vid 
vår varma kåta där vi får en god fika innan vi återvänder till civilisationen. 
 
Pris : 720 Skr/ person ( inkl. fika). 
 
 

LUNCHTUR 
En lite längre tur som tar oss en bit längre in i fjället. Turen är ca 3 timmar och vi får se en stor del av  
norra Sälenfjällens vildmarker. Vi passerar Öjskogsfjällets majestätiska sluttning där björnen har sitt 
ide.  Vi serveras en härlig lunch i vår kåta på Lägerdalsfjället innan turen går tillbaka mot 
Tandådalen. 
 
960 Skr/person ( inkl lunch). 

 
 
 
 

 
Tips: Lägg gärna till en lunch eller middag till turerna vid vår trevliga kåta vid startplatsen för turerna. 
Vi har plats för ca 35 sittande gäster vid bord. Middagar serveras a´la carte i samarbete med Gustav. 
 
Lunch 
Gulaschsoppa med bröd och lingondricka  96 kr 
Suovas pytt med lingonsylt och dryck          120 kr 
Vildmarks Jambalya med dryck            120kr 
 

Turerna utgår från Peakpoints i Tandådalen. Transfer från Hotell/stuga till oss kan ordnas 
med ett tillägg per person med 120 SKr/person.	



 
Kombitur 

 
En aktivitet som passar alla med lite 
äventyrslust.  
 
Vi kombinerar skoter och hundspann 
på ett roligt och smidigt sätt där halva 
gruppen åker skoter och andra halvan 
hundspann.  
Man åker halva tiden var och träffas i 
halvtid och kanske tar en fika eller 
äter lunch. 
 
Aktiviteten tar ca två timmar, vill man 
välja till fika eller lunch så räkna med 
3 timmar. 
 
Pris 720 Sek/ person 
 
 
Tillval 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          
120 kr 
Vildmarks Jambalya med dryck                     
120 kr 

Kombitur Skoter/Hundspann 

Tips: Transfer från stuga/hotell ordnas av oss med ett pristillägg på 120 
SKr/person. 



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

Priser	är	exkl.	moms	

 
En utmaning för den aktiva gruppen som gillar 
lite utmaning och som inte är rädd för att 
utmana fjället! 
 
Vi använder GPS och kartor för att orientera 
oss på fjället och skidor eller snöskor för att 
transportera oss mellan de olika waypointsen! 
 
Treasure Hunt  
 
En skattjakt på Skidor/Snöskor. 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 
lössnö och skidspår. 
Samarbete och lagkänsla är ledorden för den 
här aktiviteten. 
 
Min 10 pers. 
Pris: 520 kr/deltagare Skidor/snöskor ingår. 
 
Multi Challenge  
 
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 bygga en bivack. 
Passar den gruppen som vill utmana sig själva 
lite och ledorden för denna aktivitet är 
samarbete, utmaning och lagkänsla. 
 
Min 10 pers. 
Pris: 640 kr/deltagare. Skidor/snöskor ingår. 
 
 
 
 
 
TIPS: Komplettera gärna aktiviteten med fika 
eller lunch efteråt. 
 
 



Förr eller senare kommer vi alla att drabbas av någon sorts olycka. Även om det inte är vi 
själva som drabbas så kan det vara någon anhörig eller så är det en människa i din närhet 
som behöver hjälp. 
 
Vi har utformat två grundläggande kurser i omhändertagande som är anpassat till grupper 
och företag som vill komplettera sin konferens med lite nyttiga övningar som ger 
medarbetarna lite extra kunskap och trygghet om olyckan skylle vara framme under 
skid/fjäll semestern.	

HLR (Hjärta Lung Räddning) 
 
Grundläggande kurs i HLR där vi går igenom 
hur man skall agera om man är först på plats 
samt hur man använder en hjärtstartare. 
Instruktörerna varvar teori och praktik så att 
alla skall känna sig trygga i situationen runt  
den skadade personen. 
 
Tidsåtgång: ca 2 timmar. 
Pris: - 20 personer          5600 Skr 
            20-40 personer   8600 Skr. 
 
 
 

Första Hjälpen i Terräng 
 

Grundläggande kurs i omhändertagande i 
terräng och fjällmiljö. 
Vi går igenom några av de vanligaste 
scenarierna vi olyckor under skid/fjällvistelsen. 
Vi får lära oss hur man agerar vi fot/knäskador, 
blödningar, nedkylning mm. 
 
Tidsåtgång: ca 3 timmar. 
 
Pris: - 20 personer 9600 Skr. 
            20-40 personer 11200 Skr. 
 
 
 
Våra Instruktörer är aktiva Fjällräddare/Pistörer 
med stor erfarenhet av omhändertagande i 
terräng och med lång praktisk erfarenhet.
  
 
	 	

	



	

 
 
 
 

 
 
 
Koppla gärna på en lättsam föreläsning efter aktiviteten som anknyter till äventyr, friluftsliv 
och fjällsäkerhet. 
Föreläsare är Peakpoints grundare Peter Karlsson som under många år jobbat med 
slädhundar och fjällsäkerhet. Han är aktiv Fjällräddare och 
Insatsledare i Dalarnas Fjällräddare. 
 
Ett uppskattat inslag efter aktiviteten eller under lunchen. 
 
Föreläsningarna är ca 30 minuter långa och avslutas alltid med en 
frågestund. 
 
 
 
 
 
”LEDARHUNDEN” 
 
En trevlig och intressant föreläsning om hur lika människor och djur kan vara, speciellt i grupp. 
Att vara flockledare och ”chef” är faktiskt väldigt lika oavsett vilken art man tillhör. 
 
”EXTREMA PRESTATIONER” 
 
En föreläsning om hur världens mest uthålliga djur tränas, sköts och utfodras. 
 
”FJÄLLSÄKERHET” 
 
En kort föreläsning om vad som är viktigt att tänka på när man är på fjället. Klädsel, utrustning, 
säkerhet, skydd mot olyckor mm. Vad gör jag om olyckan är framme? 
 
Pris: 2000 Kr/tillfälle 



 
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! 
 
5-10    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 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          120 kr 
Vildmarks Jambalya med dryck                     120 kr 



 	

	
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 
300 kr/deltagare 
 
Kombinera gärna med fika eller lunch 
( Se föregående sida). 


