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Vi på Fjälläventyr är duktiga på människor. Att roa människor, få människor i 
rörelse och att få människor närmare varandra. Och vi har världens roligaste 
verktyg för att få det att hända i världens finaste miljöer. 
Fjälläventyrs själ och hjärta ligger i våra guider och våra hundar och vår kärlek 
till fjällen, skogarna och vattendragen som omger oss. Och vi brinner för att 
dela med oss, att nå nya människor och att se dem växa. Här vill vi visa upp 
några av våra verktyg, några av våra guider och några av våra hundar. Några av 
våra miljöer, några exempel på människor vi mött och människor vi nått. Med 
rörelse, möten, utmaningar och samtal kring lägerelden. 





MUSHING CAMP

Ett koncept för att främja mental hälsa genom rörelse och genom kontakten 
med våra hundar. 
Från början är Mental Mushing framtaget för att stödja ungdomar med psykiska 
utmaningar men med värden som har kraft att främja alla - det kan även hjälpa 
ledningsgrupper och kompisgäng.

Kontakten med draghunden bygger trygghet och öppnar upp nya upplevelser. 
Vi är övertygande om hundens förmåga att få oss att må bättre. Studier och 
annat finns på längden och tvären. Men det viktiga är vad varje person upple-
ver som delar ett äventyr med hundar. Genom hunden blir kontakten enklare 
och blyghet eller osäkerhet minskar. Hundarna visar vägen både till möten och 
rörelse. Dom vill en sak, rörelse och känna att just du och hunden är ett team. 
Med hundar kommer ansvar, kärlek, bus och att vara här- och närvarande. Vi har 
över 80 hundar så det finns både en eller tre hundar som passar just dig.

Man pratar om fysisk aktivietet på recept. Vi vill vara den bästa medicinen, na-
turläkemedel på riktigt! Genom äventyren så vill vi vända både det fysiska och 
mentala. Genom upplevelser och draghundarna gör vi om naturen till samtals-
rummet. Där samtalet är naturligt. Våra guider och mentala Mushers fångar 
samtal i upplevelserna och i äventyret. Genom hundarnas ögon är vi i en flock, 
-där vi vill framåt. 





VÄLKOMNA TILL SÄLEN
Vårt hem och vår base camp i västra Dalarna erbjuder enorma möjligheter för 
äventyr. Vi har snälla fjäll i Sälen och det gör utflykterna tillgängliga för fler. 
Samtidigt finns här dolda pärlor för den som vill utmana sig, det är så vi roar oss 
själva och det är så vi kan underhålla även den mest inbitne äventyraren. Vi vet 
också var tystnaden, själaron och ingentinget går att finna och visar dig gärna 
om du har lust.

Vi är inte helt bundna till Sälen, vi rör oss gärna för äventyr och vi har fram-
gångsrikt skapat upplevelser i såväl Sveriges och Norges fjällvärld, som i Slove-
nien, västkusten och andra ställen. Men i Sälen är vi bäst. Och här finns allt nära 
till hands. Om du planerar en konferens för 5 eller 500 spelar ingen roll, vi är 
redo och det är Sälen också - med gott om restauranger, fina hotell och en ny-
byggd internationell flygplats.  Och här finns vidderna, äventyren och tystaden.





RUN TO THE HILLS
350 personer med vitt skilda intressen och fysik ville 
tävla i terrängorientering med uppdragsstationer. Alla 
skulle ha roligt och alla skulle ha chans att vinna. 
Vi lät deltagarna välja tävlingsbana - blå, röd eller svart. 
Sedan gjordes en lagindelning utifrån den valda färgen. 
Blå bana var kort mellan stationerna men med tidsö-
dande uppgifter som ställde krav på samarbete och 
problemlösningsförmåga. 
Röd bana innebar större förflyttningar och mer fysiska 
utmaningar på stationerna. Klättra, krypa, bli blöt och 
skitig och lite rädd. 
Svart bana var stor. Jättestor. Det självklara valet 
för elitmotionärerna som vill ville pressa in ett extra 
träningspass under konferensen. Men kontrollerna var 
enkla att hitta och snabba att lösa.
Först när ett lag gjort klart den egna banan, alltså blå, 
röd eller svart, fick de börja plocka poäng från de andra 
färgerna. På det viset skapade vi ett utjämningssystem 
som fick ett företag på 350 personer att kunna tävla 
om samma poäng, på samma ställe men utifrån sina 
egna förutsättningar och styrkor. Och mycket riktigt 
var topplistan delad mellan de tre färgerna och alla 
kände sig delaktiga. 





BRANDMÄNNEN
En grupp hjältar från ett av Stockholms tuffaste distrikt 
behövde komma komma hemifrån, umgås och koppla 
av som bara brandmän kan. Med fysisk aktivitet och eld. 
Första dagen paddlade vi en vacker tur i älven med ett 
stopp för lekar och en matlagningstävling där gänget 
fick tävla i lag om råvarorna och själva laga sin lunch. 
Det svåraste visade sig vara att göra upp eld på den 
fuktiga lilla ön. Men maten blev god till slut!
Andra dagen cyklade vi över tre regntunga fjäll till 
Vålbrändan, en mysig fäbod på baksidan av Sälenfjällen. 
Där väntade bastu, några öl och mer mat - denna gång 
lagad av oss guider så gästerna kunde fokusera på att 
koppla av och njuta av stunden och miljön. 





VÅLBRÄNDAN
På baksidan av fjället vid slutet av en skogsväg ligger 
en liten fäbodvall. Här rinner en å för färskvatten och 
iskalla bad som också utgör starten för en av våra popu-
lära turer med packraft.  
Här har vi också en mysig stuga med modernt kök och 
matsal, ett rymligt sovrum och lyxigt inredda, upp-
värmda tält för såväl vinter som sommarbruk. Och så 
den vedeldade bastun med gott om plats. Hit tar vi 
gärna med gruppen som vill ha en speciell upplevelse 
bortom civilisationen. Med tid för umgänge i en miljö 
som underlättar ostörda och oförstörda möten mellan 
människor. Vi kan cykla och vandra hit på sommaren. 
Köra hundspann, skidor eller skoter på vintern. Och väl 
på plats kan vi stänga av våra telefoner och låtsas som 
att världen runt oss inte finns för en stund.





PACKRAFT
Nästa stora friluftstrend är redan en stor del av 
Fjälläventyrs vardag. En packraft är en liten, lätt men 
förvånansvärt tuff gummibåt som paddlas med ka-
jakpaddel, utrustningen går lätt att packa ihop och 
bära med sig i ryggsäcken tillsammans med tältet och 
stormköket. 
Vi använder båtarna till roliga, utmanande turer i 
vattendrag du inte skulle kommit åt på annat sätt, och 
vi varierar våra turer utifrån gruppens önskemål. Vi 
kallar det ”hjälm eller hatt” - med vissa sällskap håller vi 
kurser i forspaddling, med andra gör vi mysiga utfärder 
i meandrande små åar långt från civilisationen. Det ena 
är spänning och adrenalin, det andra naturnära, rörelse 
och tid för kontemplation. 





KREATIV GRUPP
Ett stort internationellt företag konfererade på Hög-
fjällshotellet och ville förankra värdegrunderna från 
mötena. 350 personer från hela världen, vissa hade 
knappt sett snö förut men alla hade en fantastisk energi 
när de uppdelade i lag fick uppdraget att skapa en 
skulptur ur en gigantisk snökub. Vi byggde en enorm 
arena på en myr, komplett med musik, belysning och 
bar. För att hålla värmen fick deltagarna i uppdrag att 
göra en eld i snön i anslutning till skulpturen, och grilla 
korv för att hålla energinivåerna i schack. 
Samma grupp åkte för övrigt hundspann, skoter, skidor, 
snöskor och älgsafari med oss. De fick en komplett 
Sälen-upplevelse och de flesta rörde aldrig ett par 
alpinskidor under vistelsen. 





FULUFJÄLLET
Så länge vi kört hundspann har vi valt att återkomma till 
vårt favoritfjäll varje vinter. Nationalparken Fulufjället 
är ett paradis för såna som oss, ett kargt ökenliknande 
landskap i form av en högfjällsplatå som höjer sig ovan 
mil efter mil av skog. Hit tar vi gäster som är ute efter 
det lilla extra i äventyrsväg, vi är ute i tre dagar i orörd 
terräng och kvällarna tillbringar vi med god mat, bastu, 
bad i isvak och komforten av vedeldade stugor. Men 
vi hugger också ved, bär vatten, sköter hundarna och 
skottar snö. Vi arbetar fysiskt, vi är exponerade mot alla 
väder och vi har ansvar för bortåt 40 djur. Det är ett 
enkelt liv men inte alltid lätt. Men det är alltid belönan-
de, avkopplande och ett minne för livet. 



STIGCYKLING
Vi har många års erfarenhet av guidning och coaching 
inom mountainbike. Sporten växer för varje år och över 
hela Sverige byggs fler och fler cykelspecifika stigar 
och anläggningar. Samtidigt blir cyklarna bättre och 
mer avancerade. Sälen erbjuder fin cykling med långa 
stigar på fjället, en bike park i Lindvallen och stigmeck-
at Rörbäcksnäs. Vi har också Sveriges finaste flotta av 
hyrcyklar, både med och utan hjälpmotor. 

KLÄTTRING
Klättring är en rogivande sport med hög fokus på nuet. 
All oro och tankar på vardagens andra problem är som 
bortblåsta på klippan. Vi guidar till klippor på sommaren 
och till traktens finaste is på vintern. Våra vana guider 
säkrar dig medan du fokuserar på tekniken som krävs 
för att komma dig upp. 



FJÄLLEN TILL FOTS 
Följ med ut på fjället, slå upp ett tält och laga mat un-
der bar himmel. Ta gärna med en hund som sällskap, det 
motiverar när uppförsbacken är brant. 
Vi guidar gärna grupper på långa turer i Fulufjällets na-
tionalpark, bor i tält och lagar mat över gaskökets låga.
Men vi går lika gärna en kortare dagstur i våra lokala 
berg i Sälen och visar traktens flora, fauna och geologi. 

HÖSTTRÄNA HUNDAR
Varje höstmorgon selar vi på 20 hundar och låter dem 
dra vår gamla folka. Det är så de kommer i form för vin-
tern, och vi också. Det är tungt, högljutt och skitigt och 
vi älskar det lika mycket som hundarna. Förmodligen 
kommer även du finna det väldigt kul! Vi har plats för 
fler på flaket och hundträningen är värt att uppleva.



LUDWIG LIND
Ludwig Lind är uppvuxen på hästryggen men sadlade 
om till hundspann. Efternamnet klingar bekant om 
man vet historien om Lindvallen. Ludwig är passionerad 
musher sedan 1986, utbildad coach och Wilderness first 
responder. Ludwig är också en duktig fotograf, klättra-
re, skidåkare, cyklist och kock.

BJÖRN OLSSON
En passionerad bergscyklist som brinner för att visa 
norra Europas finaste stigar, och att locka nya utöva-
re till mountainbikesporten. Sentida paddelnörd och 
isklättrare, men får han välja står han helst på hund-
spannet. Björn är också utbildad till Wilderness first 
responder.

IDA THOMSTAD
Fjälläventyrs HR-ansvariga driver även ett coaching- 
och aktivitetsföretag, Turnaround, i Norge sedan flera 
år. Ett av projekten i Norge är Veien Tilbake, en chans 
för människor med kriminell bakgrund att finna vägen 
tillbaka till samhället. Idas passion är klättring både 
sommar och vinter och är en mycket duktig skidåkare, 
paddlare och musher.



Since 1976 Fjälläventyr has helped people to get more out of life through 
adventure, animals, nature, meeting likeminded people and trying something for 
the first time. This has always been our highest passion. We are based in Sälen,  

branch out to most parts of Europe and work all around the world.
Join our dogsled or snowmobile tours in Sälen, marvel at the fjords of Norway from 

your mountainbike or let your heart pound while climbing a wall of ice.
All our adventures are guided by professional guides that will help you get started or 
take you to the next level in the activity of choice. We know how to find the secret 

trails, hidden beaches, the best restaurants in town and weirdest locals  
-everything to give you a better appreciation for the area you’re visiting.

So what are you waiting for? Book your next adventure now!

Fjälläventyr AB, Fäbodvägen 10, 780 67 Sälen, Sweden
tel: +46 280 210 11   www.fjallaventyr.com

Nordic Adventure, a part of Fjälläventyr, retails clothing and gear 
for a life outdoors.  www.nordicadventure.com
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