
BUSHCRAFT MED
INLANDSBANAN

För 100 år sedan levde människan nära naturen på helt andra villkor. I dagens moderna 
samhälle har mycket av våra förfäders kunskaper och färdigheter glömts bort. 

Följ med på en oförglömlig resa till lapplandsskogarna. Med erfarna guider får ni ett riktigt 
äventyr och lära er grunderna i bushcraft 
(friluftskunskap). 

I paketet ingår:

• Guidning på svenska och engelska.
• Resa från Östersund med

Inlandsbanan t/r.

2017 datum ej fastställt• Boende i vindskydd, tält/tarp
eller under bar himmel samt en 
natt i Wilderness Life logde.
• Alla måltider beskrivna i programmet.

• Transporter som är med i
programmet.

LÄR DIG ÖVERLEVA I VILDMARKEN



PROGRAM DAG FÖR DAG 

PRIS PER PERSON: 8 990 kr

I PRISET INGÅR:
• Resa med Inlandsbanan från Östersund-
tur och retur, samt transporter inom 
resans program. 
• Boende i tält/tarp eller under bar himmel

samt en natt vid Wilderness Life´s Lodge.
• Alla måltider beskrivna i programmet.
• Guidning till äventyrskunskap

TILLKOMMER:
• Anslutningsresa till Östersund.
• Hyra av ev. friluftsutrustning.

TILLVAL:
• Avbeställningsskydd 200 kr

DATUM och TIDER: 

Datum är ännu inte 
fastställt:Tåget avgår från 
Östersunds central 07.15. 
Ankomst till Östersund 21 
augusti kl.20.47
Minimum för att resan ska 
genomföras är fyra personer, max 12 
personer. 

Med reservation för ändringar. 

Storsjöstråket 19, Box 561, 831 27 Östersund 
+46 (0)771-53 53 53 | info@inlandsbanan.se 

Dag 1 | 
Vi möts på perrongen på Östersund C lagom till Inlandsbanans avgång 07.15. Under 
resan har vi en del teori samt vissa praktiska uppgifter som t.ex. att göra ett eget enkelt 
fiskedrag och eldstartare.
Medan tåget tuffar norrut genom Sveriges inland mot Auktsjaur så lär vi känna 
varandra. 
På plats i Wilderness Life Lodge blir ni inkvarterade i ett rum i Lodgen eller en stuga i 
området. Middagen serveras i restaurangen och vi går igenom vår utrustning och 
förbereder resan ut i vildmarken. Tillgång till vedeldad bastu under kvällen finns vid vår 
basecamp vid sjökanten.

Dag 2- 3 |
Frukosten serveras i Lodgen och sedan bär det av ut i vildmarken för tre dagar med två 
övernattningar i tält, tarp, i ett eget byggt shelter (skydd) eller under bar himmel. 

Hjärtat i äventyret är att uppleva skogen och naturen samtidigt som ni under informella 
omständigheter, och där skogen är vårt klassrum, får lära er saker som t.ex. överlevnad, fiske, 
att göra upp eld samt mycket mer. Samtliga måltider lagar vi tillsammans och vår lägereld är i 
centrum i vårt enkla läger i skogen.

Detta lärorika äventyr följer inte ett strikt schema utan anpassas efter 
era erfarenheter. Delar som kan ingå är:

• Prepared to survive. Vårt program handlar om att man aldrig ska hamna i en 
överlevnadssituation ute i vildmarken. Hur undviker man och vad gör man om det ändå 
inträffar, t.ex. om man har gått vilse när man varit ute i skogen? 
• Utrustning (sommar och vinter).
• Hypotermi/dehydration/hitta säkert vatten & rening av vatten.
• Matlagning utomhus och vilda ätliga möjligheter.
• Läger och skydd (shelter).
• Elden – kunskapen att alltid lyckas med att göra upp eld även om det regnar kan vara
livsviktigt.
• Första hjälpen & egenvård.
• Prioriteringar i en överlevnadssituation.
• Knutar och rep.
• Räddning.
• Navigering (traditionell, basic och naturens tecken).
• Säkerhet angående djurlivet (t.ex. björnsäkerhet).
• Fiske.
• Säker hantering av skärande verktyg (kniv, yxa & såg).
• Tips & Tricks .

Dag 4 | 
Efter frukosten som vi lagar tillsammans hinner ni njuta av vildmarken och öva nya 
kunskaper innan det är dags att bryta upp lägret och börja bege oss tillbaka mot 
civilisationen och tåget som tar Er söderut. 

Oavsett vart Ni nu är på väg har Ni tillsammans haft några spännande och lärorika dagar i 
Europas sista vildmark där Ni verkligen fått möjligheten att komma nära naturen och inte 
minst fått möjlighet att lära Er mer om Er själva.




