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nö och lavin Alla seriösa skid-, tur- och

snowboardåkare bör ha lika stor insikt i ämnet snö och
lavin som kunskapen att åka på den. Det finns regler som
gör att man enkelt kan lära sig att skilja en potentiell farlig sluttning
från en annan. Kombinera en teorin med en tur och se hur det funkar praktiskt.

ivack Att bygga en bivack är tidsödande, men

med rätt teknik kan det bli en upplevelse utöver det
vanliga. Boende i bivack kan också vara förenat med
livsfara – mest vanligt är koloxidförgiftning. Här får ni lära er
hur man eliminerar sådana risker.

sklättring En delikat utmaning är ett isfall

under säkra förhållanden. Med vassa yxor och steg järn på
fötterna klättrar vi uppåt. Tag chansen och testa denna
alltmer populära sport. Allt från prova på klättringar till kurser.

oppturer

Naturupplevelser –
vacker natur, långt bort från
skotersurr och liftkö. Vi turas
om att spåra och blir snabbt
ett team. Kamratskapen
störs inte av att man bara
kan åka två och två i liften
eller i bästa fall fyra och fyra.
Här går alla ihop i den minst
tränades tempo. Känslan att
nå toppen för egen maskin
är obeskrivbar. Ute-lunch, i
sol eller snöyra smakar sällan
så gott som på tur. Inget går
dock upp emot åket ner. Ren
och skär njutning i lössnö
eller en rejäl lektion i bristande skare. Vem vet?

F

jällbäcken Grupp- och konferens.

Vår anläggning och dröm Fjällbäcken ligger vid kalfjällets rand 800 möh. ovanför Bruksvallarna. Sätern/
fäbodvallen består av en stor timrad huvudbyggnad med den
timrade gäststugan och bastun anno 1777. På anläggningen finns
även den stora träkåtan och ett störrös från 1700-talets början.
ÄTA En 3-rätters gourmetmiddag med råvaror från trakten.
Små grupper upp till 15 personer sitter sommartid i vårt
störrös. Vintertid äter smågrupperna inne i stora matsalen på
Fjällbäcken. Större grupper upp till 55 personer får sin middag
serverad inne i träkåtan, sommar som vinter. Både störröset
och kåtan har öppen eldstad. Säterstugan har en Jötulspis som
förstärker mysighetskänslan.
BADA & BASTA Med utsikt över fjäll och dal finns det plats för
upp till 30 personer att bada och basta i vedeldade pooler. Vattnet
som vi får direkt från källan värms upp till cirka 400 och är garanterat ljuvligt.
BO Gör boendet till en upplevelse är vårt motto. Egen kock och
serveringspersonal, guider och gemyt garanterar upplevelsen. På
Fjällbäcken finns det plats för 4 upp till 22 personer. Halvpension,
vedeldade pooler, bastu och aktiviteter, alltid på högsta nivå.
spännande aktiviteter bland annat.
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lippklättring Fokusera och forcera –

spänning på ett säkert sätt. En aktivitet som kommer
att väcka minnen från trädklättraråldern. Klippan i
utkanten av Funäsdalen passar nybörjare såväl som den vane
klättraren. Vi lär oss teknik, knopar och repbromsar.
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orspaddling Forskajak – skidåkarens

sommarsubstitut. Vi paddlar på en jordnära nivå och
bekantar oss med strömmande vatten. Alla kurser och
prova-på-paddling börjar i ”släta” vatten för att sedan trappas upp.

anotsafari En stilla och vacker kanottur

längs Ljusnan. Lunchen är baserad på traktens råvaror
och serveras på någon av de otaliga sandstränder som
finns längs sträckan.

ountainbiketurer

Med guide slipper ni onödiga vägval och vi tar er
direkt till pärlorna. Vi svettas och umgås på en
mountainbike, där den minst tränade bestämmer tempot.
24 växlar gör den tuffaste backen till en enkel match, man blir
barn på nytt – leran i munnen smakar lika då som nu.
Helibiking. För att slippa de tunga anmarscherna och
snabbt komma åt pärlorna, flyger vi till de bästa cykelställena.
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anyoing Denna företeelse är vanlig i alp-

länderna men nyupptäckt här i Sverige. Vi drar på oss
våtdräkt, flytväst, hjälm och sele. Turen avslutas med
att vi firar oss utför ett 25 meter högt vattenfall.

ummislang i fors Lekfullt och

spännande. En gummislang, våtdräkt(!), hjälm, flytväst och en åra är allt som behövs för att göra alla till
barn på nytt.

laciärturer

på Sveriges sydligaste
glaciär – Helags.
En helt ny värld som bara måste
upplevas och gör det med guide!!!
Vi går med steg järn på fötterna
och har en yxa i ena handen att
stödja oss på. Vi vandrar bland
vackra sprickformationer och
mäktiga toppar, mitt i sommaren
med erfarna guider som sätter
säkerhet och upplevelsen främst.

K

onferensaktiviteter Vi har ett mycket brett

utbud av konferensaktiviteter och för det har vi vunnit pris. Vissa av aktiviteterna kommer att flytta gränser, andra
betyder gemyt men en sak har de gemensamt: de gör konferensen till en succe!

Strapatser är ett lokalt familjeföretag bildat 1998 av
mej Jon Wagenius. Numer är även min sambo Mia
Holmberg med och sätter personen i fokus.
Folk har alltid kallat mej äventyrlig och jag har alltid
tyckt att jag ”bara” g jort sånt som är kul. Nu kan det
vara din tur.
Dessa år som flutit har varit otroliga på alla de vis,
nomineringar och utmärkelser har tillsamans med
nöjda gäster avlöst varann!!
Strapatser är det naturliga valet av guide/arrangör i
Funäsdalsfjällen!

Jon Wagenius

Svegsvägen 16 - 840 95 Funäsdalen - Sweden
Tel/Fax: +46 (0)684-211 21 Mobil: +46 (0)70 37 30 966
Fjällbäcken Tel: +46 (0)684-203 21
E-post: info@strapatser.nu

Hemsida: www.strapatser.nu

Alla våra aktiviteter kan utföras
oavsett ålder och kondition!

