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VEM KAN DELTA I ÄVENTYRET?

Alla i ålder 7–70 år i hygglig fysik med maxkropps-
vikt på 100 kg. Du bör ej vara alltför höjdrädd och ha 
bra balanssinne. Normal syn eller glasögon som kan 
säkras med band eller liknande. Du är dessutom inte 
rädd för lite regn eller att vistas i mörker. Du är posi-
tivt inställd till livet och gillar att lösa svåra uppgifter 
tillsammans med dina kamrater.

HUR SKA MAN VARA KLÄDD?

Vi rekommenderar alltid för verksamheten ändamål-
senliga kläder. Detta innebär bekväma sport eller fri-
lufskläder samt kraftiga skor eller sportskor. Skulle det 
vara risk för regn ska egna regnkläder medtagas. Det 
kan vara kallt i gruvan så en liten ryggsäck med extra 
tröja – byxor kan vara bra att ha. Långa vadarstövlar för 
att undvika att bli alltför våta har vårta guider med sig 
i ryggsäck och lånas ut till alla deltagare.

VAD INGÅR I ÄVENTYRET?

• Kamikaze zipline med max 4 deltagare  
samt 2 stycken guider

• Lunch, middag, dryck och frukt

Därefter följer en ca 40 minuters bilkörning med eget 
fordon efter vår ledarbil till vårt första stopp som är ett 
att Sveriges vackraste dagbrott. Vi sätter oss ned på 
gruvans topp för att äta lunch bestående av soppa, 
bröd och primörer. Lite lingondricka och kaffe är också 
gott. Mätta och glada tar vi oss ned i dagbrottet via en 
200 meter lång gruvgång och 25 meter ned i berget 
öppnar sig ett sagolikt vackert brott med mossa och 
trädbeväxta klippväggar och sen-vuxna träd.

SPÖKGRUVAN

Efter besöket i dagbrottet åker vi vidare ca 10 minuter 
och strax är vi framme vid den gömda och nästan 
bortglömda spökgruvan. Gruvan är från 1700–talet 

UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ! 
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PRIS

Max 4 personer 
Start klockan 10.00 och tillbaka 18.00
Pris 9 999 SEK inkl moms
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RÖDA KAMIKAZE BANAN

Röda Kamikaze banan är rent fantas-
tisk och är totalt 2 426 meter lång och 
består av 8 stationer vilka är mellan 12 
och 52 meter höga. Två stycken platt-
former i träd, en special designad 
plattform på stolpe samt tre berg- 
väggar och en berghängd plattform 
och två styck limträstolpar som är 8 
meter höga mitt ute i vildmarken. 
Äventyret tar för max fyra personer  
att ta sig runt ca 1,5 timme.

och man bröt järn här för mycket länge sedan. Gruvan 
är 50 meter djup och består av tre plan och vi tar 
oss upp till toppen för säkerhetsgenomgång och lite 
rappellerings övningar. Då vi känner oss redo kommer 
vi att krypa under stängslet för att börja fira oss ned i 
gruvan.

Första avsatsen att fira sig är bara 15 meter medan 
andra avsatsen är 35 meter djupt ned i berget till ett 
hålrum. När vi kommer ned i hålrummet tänder vi 
våra facklor för att ta oss ut genom gruvan och detta 
sker genom en 250 lång delvis vattenfylld gruvgång. 
Det är en märklig känsla att vandra i underjorden i 
skenet av facklorna och vi försöker vara tysta för att 
inte väcka gruvspöket som vaktar underjorden. När vi 
kommer ut ur gruvan är vi nog ganska hungriga varför 
vi steker till lite vildsvinshamburgare och ser till att få 
lite god frukt i oss.
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