EXPEDITION FULUFJÄLLET
Samarbetsövning / Get-together
Hundspann eller skoter - välj själva.
FULUFJÄLLETS NATURRESERVAT- OCH NATIONALPARK — RENA NATURMEDICINEN —
VÄLKOMMEN TILL ETT EXKLUSIVT FJÄLLÄVENTYR.
Något att komma hem och berätta om!
Dag 1.
AVRESA Turist-/konferensbuss, kaffe/te med ostfranska,
tävlingar, (video)* konferensprogram/grupparbeten
MIDDAG i Hantverksbyn, Rättvik
Fulufjällsgården vid foten av Fulufjället alternativt Knappgården.
Installation i rummen. Kommer vi tidigt så tar vi oss direkt ut på fjället.
Dag 2.
FRUKOSTBUFFÉ
TRANSPORT UPP på FULUFJÄLLET
BROTTBÄCKSSTUGAN (trädgränsen)
Packning av utrustning skotrar/hundspann.
Kortkurs i körning och säkerhet.
SKOTERSAFARI/HUNDSPANN ut över kalfjället.
RÖSJÖARNA Installation.
LUNCH
RÖDINGFISKE I L:a alt. S:t Rösjön
KONFERENSPROGRAM/GRUPPARBETE:
Snöskottning matlagning, vedhuggning,
vattenhämtning, iordningställning av bastu etc.
KONFERENSPROGRAM
GRUPPARBETE
VILDMARKSMIDDAG/Kockduell grupp 1 lagar, förrätt, huvudrätt
samt efterrätt och bakar bröd.
BASTUBAD
VILDMARKSKVÄLL med mys och historier.
Dag 3.
GRUPPARBETE förbereda frukost.
RÖDINGFISKE i L:a alt. S:t Rösjön
KONFERENSPROGRAM/GRUPPARBETE:
SKOTERSAFARI/HUNDSPANN till Harrsjön för solande och
RÖDINGFISKE. Tillval: EXPEDITION till Njupeskärsfallet.
Sveriges högsta vattenfall 125 m. Vintertid bildar
Njupeskär sveriges högsta isfall istället
VILDMARKSMIDDAG/Kockduell grupp 2 lagar, förrätt, huvudrätt
samt efterrätt och bakar bröd,
VILDMARKS-OS Lite kul vintertävlingar i facklornas sken.
KVÄLLSMYS
Dag 4.
GRUPPARBETE förbereda frukost och lunch,
vedhuggning, vattenhämtning.
FRUKOSTBUFFÉ
PACKNING
RÖDINGFISKE
LUNCH
SKOTERSAFARI/HUNDSPANN TILL BROTTBÄCKSSTUGAN
HEMRESA

DETTA ÄR ETT VILDMARKSÄVENTYR I VÄGLÖST LAND.
Så här års är vädret oftast som bäst. Är solen framme och det inte är för blåsigt
ligger man endast iklädd T-shirt på sjön och fiskar. Men man får alltid vara
beredd på snabba väderomslag. Hög solskyddsfaktor och solglasögon är ett
måste. Fjällcampen ligger i en gryta och solen kan vara mycket stark.
Ni får med van fjällguide/-guider med säkerhetsutrustning som hjälper er under
hela vistelsen. Ni kan känna er helt trygga så länge ni följer våra råd och anvisningar.
Vi kommer gärna på informationsträff och genomgång med gruppen i god tid
före avresa.
VIKTIGT:
Ni får en utrustningslista av pricka-av-typ i god tid innan avfärd. Det ni inte har
själva låna av kompisar, grannar eller ungarna. Detta är ingen modeshow utan
ett oförglömligt äventyr.

ALLA KAN DELTA Vanlig baskondition,
kamratanda och livsglädje är allt som behövs!
FULUFJÄLLETS NATIONALPARK ligger i nordvästra hörnet av Dalarna.
Gränsen till Hedmark i Norge går här uppe på fjället.
Berg & Dahl erbjuder er att exklusivt få vara med om
en riktig fjällexpedition, arbeta och umgås “tight” tillsammans långt ute på kalfjället långt från allfartsvägarna.
Ni får guide/instruktör från Berg & Dahl med er.
Deltagarna har ansvar för sina skotrar/hundspann och utrustning
(Med hjälp av instruktör).
Detta är ett gemensamt äventyr med stor upplevelsepotential.
Alla arbetsuppgifter delas lika mellan deltagare och guider.
Våra gemensamma upplevelser och minnen från fjället ger distans till andra
problem och gör oss till ett sammansvetsat gäng med minnen som kommer att
hänga i (troligen så länge vi lever).
Vi tar oss ut till campen med snöskotrar och/eller hundspann. Utrustningen tas
med på pulkor. Det mesta av utrustning och förnödenheter har vi med oss.
Vi bor tillsammans i flerbäddsrum i den lilla fjällstationen som vi öppnar exklusivt
för er. Stationen ligger mitt ute på kalfjället på en liten landtunga som skiljer
Stora och Lilla Rösjön åt. I mars/april är det oftast inte mycket av husen som
ligger ovan snön. Det är en enastående nästan overklig upplevelse att komma hit
ut!
Det är varmt och ombonat men något primitivt. Vi bor i flerbäddsrum, Filtar finns
men vi rekommenderar att ta med sovsäckar/sovttäcken. El till mobiltelefon via
solceller. Elverk om vi skall köra datorer kan hyras. (Bokas i god tid)
FISKE:
Rösjöarna håller en stam av fjällröding som är genetiskt oförändrad sedan sista
inlandsisen drog sig tillbaka. Detta p.g.a läget ovanför det 125 m höga
Njupeskärsfallet.

Ibland kan det behöva skottas lite!

UTRUSTNING:
Utrustningslista/tips av pricka-av-typ får ni från B&D. Här anges även matallergi/vegetarisk kost etc.
Fiskeutrustning, skidutrustning, sovsäckar med sovsäckslakan kan hyras av B&D.

