
KONFERENS MED 
ÄVENTYR 



VÄLKOMNA TILL 
JÄRVSÖ &  

HÄLSINGLAND
Hos oss kan du boka upplevelser, aktiviteter och äventyr 
där vi tar dig igenom Järvsö, Hälsingeskogarna, över ber-
gen och fjällen i Härjedalen. Oavsett om ni kommer som 
ett stort eller litet företag har vi äventyr som passar er. 

På vintern erbjuder vi skoterturer, längdkurser och topp-
tursguidning. På sommaren väntar stigcykling, cykling i 
Järvsö Skills Park, paddling i kajak eller på SUP, häng på 
bastuflotte eller vandring. Kombinera äventyret med ut-

vecklande teamaktiviteter. 

Ert äventyr börjar här!
Järvsöguiderna

www.jarvsoguiderna.se

...& Härjedalen



LAGET FÖRE JAGET

FÖRETAG & GRUPPER
Vi har ett brett samarbete med både boende och konferensanläggningar som gör att 
vi kan skräddarsy er konferens och aktivitet utifrån era önskemål. Ni väljer om vi ska ta 
hand om hela vistelsen eller enbart fokusera på aktiviteter och upplevelser. Vi har både 
paket för konferenser och aktiviteter och upplevelser – för att göra det oförglömligt 
för dig!

LUTA ER TILLBAKA – VI TAR HAND OM ER:

• Oavsett storlek på gruppen 

• Oavsett om ni vill ha ett minnesvärt ledningsmö-
te eller en oförglömlig möhippa, eller firande av 
den jämn- 
åriga vännen 

• Oavsett om ni vill att vi håller i enstaka aktivite-
ter eller hela programmet tar vi fram ett koncept 
för er. 

• Om ni vill ha en oförglömlig upplevelse tillsam-
mans med  kollegor

VI HAR:

• Samarbeten med både hotell, konferensanlägg-
ningar och restauranger för att kunna ge er en 
helhetsupplevelse

• Kompetenta guider och instruktörer som tar 
hand om er

• Lokal kännedom om skog, mark och de bästa 
smultronställerna för respektive årstid.

• Förslag på fler olika upplägg och möjlighet att 
skräddarsy upplevelsen utifrån era önskemål 

• Höga förväntningar på oss själva när det kom-
mer till att ge er en fantastisk vistelse med oss.

JÄRVSÖGUIDERNAS MÅNGKAMP

Vi erbjuder varianter med både högt och lågt 
tempo, allt för att möta ert behov och önskemål. 

I grund handlar momenten om djur, natur och 
vildmark. Nyckeln till framgång är list, tålamod, 
kreativitet och samarbetsförmåga.

JÄRVSÖGUIDERNAS ÄVENTYR

Här har vi skapat ett komplett upplägg för den lite 
mer äventyrslyste gruppen eller företaget. 
 
Detta är ett äventyr som är fyllt med allt från det 
lugna finurliga kunskapsutmaningar till det mer 
fartfyllda som Järvsö kan erbjuda.
 
Exempel på delar ni kommer uppleva är MTB 
XC-cykling, Järvsö Kyrka, Via Ferrata, Cham-
pagneprovning, praktiska vildmarksmoment och 
bergstoppar etc.
 
Grundupplägget kring denna aktivitet är att vi de-
lar in i lag. Vi kommer ha en kortare teoretisk ge-
nomgång av dagens viktigaste delar för att kunna 
ge sig själv som lag förutsättningar att strukturera 
men framför allt lägga upp en plan för just ditt lags 
rutt och upplägg.
 
Efter detta så får alla lagen en ”planeringstid” 
innan startskottet ljuder och ni tar er ut på årets 
bästa äventyr…
 

PROJEKTLEDER NI?
 
Vi har nära samarbeten med de hotell, konferensan-
läggningar och restauranger som finns i Järvsö, Häl-
singland och Härjedalen. Vi tar hand om hela er ert 
upplägg från start till mål. Vi tar fram en planering 
som vi sen diskuterar och skapar ert skräddarsydda 
upplägg för att ge er en helhetsupplevelse.

FÅR MAN TA MED EGEN UTRUSTNING?

Ja man får ta med egen utrustning.
För skrymmande utrustning som cykel- och skidor 
finns det förvaringsutrymmen på samtliga boenden.

HUR MÅNGA KAN MAN VARA?

Vi projekterar och planerar för grupper i alla 
storlekar.

PASSAR DET ALLA?

Ja det passar alla. Vi kan erbjuda ett brett utbud på 
aktiviteter och upplevelser i och utanför Järvsö samt 
att våra samarbetspartners har moderna och fina 
lokaler att ha möten och konferenser i.

FAQ

JÄRVSÖGUIDERNAS

TEAMAKTIVITETER
Samla avdelningen eller hela företaget och ta dig i genom någon av våra mångkamp-
säventyr. Vi skräddarsyr ert upplägg helt efter er som gäst och syfte. Fysiken är inte 
den största utmaningen, det är individens förmåga att bidra till lagets plan och hålla 
densamma, att alla tycker det är kul och att genomförandet fungerar som man tänkt. 
Vi både begränsar och utmanar individerna och laget vid flera av grenarna under våra 
teamaktiviteter.



Vi är en lokal konferensarrangör att lita på! Det vi älskar allra mest är att skapa upplevelser och 
nyskapande drömkonferenser med våra gäster. Hittills har vi aldrig sajt nej till en bra idé, och tillsam-
mans kan vi skapa något som aldrig skapats förut. 
 
Att skräddarsy lyckade helhetsupplägg är vi riktigt duktiga på. Vi är helt oberoende och alltid med ett mål 
att göra er upplevelse till den bästa någonsin. Ni kan vara trygga med att boka en konferens med 
Järvsöguiderna.

Välj och vraka bland vårt utbud av aktiviteter här i guiden och plocka ut det som passar just er. Vi sätter 
ihop det till ett paket skräddarsytt utifrån era önskemål och behov. Ta kontakt med oss redan idag!

//Järvsöguiderna

SKRÄDDARSY ERT EGNA 
UPPLÄGG - SJÄLVKLART!



VINTERN i Järvsö, Hälsingland och 
Härjedalen är något utöver det vanliga. 

Vi har aktiviteter & upplevelser för alla nivåer 
och varför inte testa på Topptur i Järvsö eller 
ta en skotersafari, längdskidkurs, isfiske och 

avsluta dagen med en bastu.



KLIV UPPFÖR - ÅK NEDFÖR

TOPPTUR
Vi går genom pister, skog och upp på berg och får ett eller ett par sköna åk. Passar bra 
för nybörjaren och för den morgonpigge som verkligen vill få en stund för sig själv och 
njuta av naturen.

MORGONTUREN

Aldrig testat toppturskidåkning? Då är detta nå-
got för er. Vi lär er och ni får testa i er egen takt. 
Vi tar oss fram i mörkret med hjälp av pannlampa 
genom lite olika miljöer. Vi går genom pister, skog 
och upp på berg och får ett eller par sköna åk. 
Passar bra för nybörjaren och för den morgonpig-
ge som verkligen vill få en stund för sig själv och 
njuta av naturen.

Utrustning från Salomon ingår!

TOPPTUR HALVDAG
 
Här tar vi oss längre från folk och hus. Hittar 
miljöer för dagen som ska förgylla vår dag på ett 
optimalt sätt oavsett väderförhållanden. Vi kom-
mer ta oss genom härliga miljöer och underbara 
utsikter för att sen ta oss ner genom sköna åk. Vi 
kommer hinna med 1-3 åk utför beroende på tur. 
Vi anpassar turen efter gruppen och det viktigaste 
är att få känna på naturupplevelsen.

Utrustning från Salomon ingår!

FJÄLLTUREN HELDAG

Vi lämnar Järvsö kl 6.00 för en dag och tar oss till 
Lofsdalen. Vi kommer ta oss ut på fjället och välja 
tur anpassade efter gruppen. Vi planerar att vara 
tillbaka ca kl 18.00 i Järvsö. 

Utrustning från Salomon ingår!

HAMRA NATIONALPARK

TURSKIDÅKNING
Vi är stolta och glada över att vi är partners med Sveriges Nationalparker och Hamra 
Nationalpark. Hamra har två miljöer och den ena är att tura över marker som på som-
maren är otillgänglig vildmark. Turen är flack med fantastiska vidder. Den andra är att 
ta sig genom en urskog som är ca. 400 år gammal. Känslan av närheten till dåtid infin-
ner sig väl. 

II  SSAAMMAARBERBETTEE
MMEDED



ÅK PÅ SKOTERÄVENTYR 

SNÖSKOTER
Vi tar oss ut i vildmarken på våra skotrar och kör genom skog, över myrar och upp på 
berg. Beroende på vilken tur ni väljer så finner vi en bra plats för fika och matlagning.

För att få köra skoter själv måste man ha fyllt 16år och inneha lägst AM-körkort, alternativt förarbevis 
eller B-körkort. Övriga kan följa med som passagerare.

FIKATUREN
Den här turen har det mesta. 
Vildmark, fantastisk utsikt, ge-
menskap, kunskap och såklart 
gott fika! Som paus eller avslut 
åker vi till något bra ställe ute i 
skogen och gottar oss med varm 
dryck och tilltugg. 

Tidsåtgång: 2 timmar.
Detta ingår: Guide, skoter, skote-
roverall, skoterhjälm. 

VILDMARKSTUREN
Denna upplevelse tar er genom 
skogar, över sjöar och upp på 
berg med fantastiska utsikter. Vi 
gör ett stopp under turen där 
guiden lagar traditionell kôlbulle 
över öppen eld.
 
Tidsåtgång: 4 timmar.
Detta ingår: Guide, skoter, skote-
roverall, skoterhjälm. 

VILL NI MAXA DAGEN I 
SKIDBACKEN OCH UPPLEVA 
BERGEN PÅ KVÄLLEN
Då är vår kvällstur någonting för 
er! Vår guide tar er ut i de mörka 
skogarna. Vi kommer upp på ber-
get och får en fantastisk nattutsikt, 
med lite tur kanske stanna till och 
beskåda ett norrsken? Vi stannar 
till för fika någonstans efter vägen 
för att sedan vända hem med nya 
minnen för livet.
 
Tidsåtgång: 2 timmar.
Detta ingår: Guide, skoter, skote-
roverall, skoterhjälm.



LÄNGDTUREN FÖR SJÄLEN 

LÄNGDSKIDOR
Ni kommer träffa någon av våra instruktörer och under ca 90 minuter till-
sammans kommer vi slipa på din teknik och känna på sköna spår.  
Teknikträningen är helt anpassat efter er individuella nivå.

Snösäkra Harsa ligger 400 m ö h och här brukar snön komma i oktober och ligger kvar en bit in i 
april. Här finns 80 km välpreparerade skidspår i underbar natur som passar allas konditioner och 
färdigheter. Men vi använder oss också spår som finns i Järvsö By.

UTE PÅ TUR - ALDRIG SUR

SNÖSKOVANDRING
Låt oss vandra en njutbar vandring ute i det fria. Vi tar oss genom vinterlandskapet. 
Vi tar oss med lift till toppen och går vår härliga vintervandring. 

Vid väl vald plats så tar vi vårt fina lokalproducerade fika och vårt egenrostade kaffe, te eller varm choklad.

GOD FISKELYCKA!

PIMPELFISKE
Gillar ni att sitta i lugn och ro på en sjö och vänta på napp, en eld brinner i närheten 
där kannan med kaffet hänger? Då är detta något för er!

Vi tar oss till isen, borrar våra hål och sätter spön och hoppas på fiskelycka!



Upplev SOMMAREN i underbara Järvsö och Hälsingland med oss, häng med ut på 
MTB, testa era skills i Pumptracken, paddla ut på Ljusnan i kajak eller SUP, vandra i 

Hamra Nationalpark och varför inte avsluta dagen med en härlig tur i vår bastuflotte.



UPPFÖR OCH UTFÖR

MTB – CROSSCOUNTRY
Till skillnad från den liftburna downhillcyklingen trampar man både uppför och utför 
och använder ingen lift. Det finns mängder av fina cykling att upptäcka i och omkring 
Järvsö. Både maskinbyggda leder i Cykla Järvsö och stigcykling längs naturliga
stigar.

INGÅR I DIN BOKNING

- Guide/Instruktör

- Säkerhetsgenomgång

- Trailpass inom Cykla Järvsö ledsystem

- Teknikintro

MTB–XC KURS

Är ni helt nybörjare eller mer vana stigcyklister 
men vill utveckla er trygghet och förmåga på 
cykeln? Boka då in er på vår MTB – Kurs.

MTB-XC TUR

Här tar vi oss rakt ut i vildmarken. Vi anpassar val 
av leder helt beroende på gruppens nivå.  
Ni kommer utmanas och uppleva Hälsinglands 
skogar, dalar och berg från en mängd härliga  
platser under turen.

PUMPTRACK
I centrala Järvsö har vi Järvsö Skills Park innehål-
lande två pumptracks, ett teknikområde som pas-
sar allt från att prova på till mer avancerad åkning.

Boka instruktör hos oss och kom in i cyklingen 
på ett tryggare och säkrare sätt. Vi går igenom 
grunderna i cyklingen i just en pumptrack och de 
tekniker man använder sig av.

VATTEN, BYN ÄR OMGIVEN AV VATTEN 

KAJAKPADDLING
Följ med vår guide och ta er ut på någon av våra sjöar eller i Ljusnan. Känn lugnet ute 
i vattnet där ni i egen takt tar er fram. Att se land från vattnet är någonting annat och 
lugne och harmoni infinner sig.

Ingår i er bokning
Flytväst, paddle, kajak, snacks, lokalproducerad smörgås, vårt egenrostade kaffe, té eller varm choklad.



I BASTUN KOPPLAR MAN AV TILL FULLO

BASTUFLOTTE
Välkomna till oss och häng med på vår bastuflotte. Vi håller oss på Ljusnan som är Sve-
riges 8:e längsta vattendrag på totalt 443km. 

Bastun är tänd under hela resan där ni kan kombinera bastubad och bad i älven. Vi kommer laga en enkla-
re maträtt som ingår i turen samt te och kaffe. Vid väl vald plats så tar vi vårt fina lokalproducerade fika och 
vårt egenrostade kaffe, te eller varm choklad.

HALVDAG
Följ med oss i ca. 2,5 timmar. Bada, basta, fika och ät lite mat när vi tar oss fram över älven. Bastun är varm 
när vi kommer så ni kan hoppa in på en gång eller bara sätta er på takterrassen och bara njuta. Att se land-
skapet från vattnet är en speciell känsla och tid och rum försvinner och man sugs in av den fantastiska miljö 
vi har.

KVÄLLSTUR
Väljer ni att boka någon av våra kvällstider från kl.17 så ändras miljön på ett ännu härligare sätt, det blir en 
mystik som lägger sig. Det kan blandas mellan en varm sommarkväll då takterrassen gör sig extra påmind 
till en sommarkvällskyla där kombon med vedeladade bastun och bad blir fantastisk. Varva detta under 
våra dryga två timmar med att få i er lite mat.

FISKE & BASTUFLOTTE
Följ med oss på en 3 timmar fisketur kombinerat med mat, bastu och bad i Ljusnan.

ETT, TVÅ, TRE &  NAPP 

FISKE
Gillar ni att sitta i lugn och ro på en brygga eller vid vattenbrynet intill älven eller en 
sjö och vänta på napp? Kanske med en eld som brinner i närheten där kannan med 
kokande kaffe hänger?

Vår guide tar med er ut på någon av våra sjöar eller i Ljusnan.

ETT MED NATUREN

SUP PADDLING
Testa på den populära paddlingen på en SUP (Stand Up Paddle) bräda. Utmana er i 
balans och tempo eller sitt/ligg och njut av vattnet i er egna takt. 

Vår guide tar med er ut på någon av våra sjöar eller i Ljusnan.
Det som ingår är: Flytväst, paddle, SUP, snacks, lokalproducerad smörgås, vårt egenrostade kaffe, té.

DU BESTÄMMER FARTEN 

EL SURFING
Testa en helt ny produkt I samarbete med Electrosurf hos oss där ni själva tar er fram 
över älven i er egna takt.

Känslan att ta er fram över vattnet med hjälp av eldrivna surfbrädor blir en väldig känsla av 
frihet. I bokningen ingår El-surfbräda och flytväst.



KLÄTTERLED GENOM SKOGEN OCH UPP PÅ BERG

JÄRVSTIGEN – VIA FERRATA
Ta er upp på berget via klätterled och njut av den fantastiska utsikt berget har att er-
bjuda.

Ett äventyr för de flesta i trolsk skogsmiljö! Här har ni möjlighet att uppleva en form av bergsklättring, via 
Ferrata under maximal säkerhet.

Det krävs inga förkunskaper. Ni klättrar, går och tar er fram längs bergets klippor, på stålpinnar och vajrar 
– säkrad med klätterutrustning till toppen! Väl på toppen så finns det bänkar att sitta på där ni kan njuta av 
bedriften och utsikten som är milsvid.

ÄR DET SVÅRT ATT KLÄTTRA?
 
Nej det är inte svårt, ni följer leden hela tiden och 
flyttar kabinhakarna som vi går igenom med er inn-
an er tur. Leder går genom skogen på berget upp 
mot toppen.

ÄR DET EN SPECIELL UTRUSTNING MAN 
ANVÄNDER?

Ja, vi använder selar och hjälmar avsedda för ända-
målet och det är den utrustning man ska använda 
för att få klättra. 

HUR KOMMER MAN NER?

När ni kommer till toppen och har njutit av er 
eventuella fika och utsikten så följer ni skyltarna som 
finns på plats. Det kommer finnas två val. 1. Järvsti-
gen via Toppliften. 2. Järvstigen via Trappstigen. Vill 
man åka lift ner så behöver man lämna utsiktplatsen 
senast kl.15,30. Har klockan passerat kl.15,30 så är 
det Trappstigen som gäller för alla.

PASSAR DET ALLA?

Ja det passar alla, tempot bestämmer ni helt själva. 
Viktigast är att ta det försiktigt.

KOMMER NI VÅGA?

BERGSVÄGGEN
Utmana era klätterskills och anta vår höjdutmaning på den 16 meter höga 
klätterväggen.

Kommer ni våga? Klart ni kommer!

Testa på era klätterfärdigheter samt utmana er själva i att vara 16 meter upp på Bergshotellets fasad. 
Perfekt för er som vill hitta på något kul i dryga timmen och de som vilar kan fika medans de andra klättrar. 



ANDAS IN OCH ANDAS UT

VANDRING
Vandra i allt från de djupa Hälsingeskogarna till bergstoppar i både Järvsö och Hamra 
Nationalpark.

Vi tar er till våra smultronställen där skogen växer tätt inpå kombinerat med att vi tar oss till olika utsikts-
platser. Våra utsiktplatser ger er  milsvida utsikter ut i oändlgenheten av djupa dalar och höga berg.

HAMRA NATIONALPARK

Följ med oss till en av våra Svenska Nationalparker. Hamra Nationalpark är en av Sveriges äldsta 
nationalparker belägen dryga timmen från Järvsö. Här får ni uppleva en ca. 400 år gammal 
urskog, vattendrag och myrmarker.

KULTURVANDRINGAR

Vårt utbud av olika platser är stort. Med allt från Världsarvsgårdar, lokala producenter och fantastiska miljö-
er att vistas i är möjligheterna många. 

ÖVER STOCK OCH STEN

TRAILLÖPNING
Häng med oss på traillöpturer och upplev vår fina terräng. Morgonjoggen är en 
höjdare.

Vi blandar terränger och vi springer i ca 45 min. Trailskor finns att låna för den som vill prova.



MATEN SMAKAR ALLTID BÄTTRE UTOMHUS

VILDMARKSMÅLTID
Att laga och äta mat utomhus i sommar eller vintermiljö är något utöver det 
vanliga.

Att laga mat utomhus ger en speciell känsla, och visst får det väl även maten att smaka lite godare? Våra 
förfäder lagade all sin mat utomhus, och säkert är det arvet från dem som får oss att njuta lite extra av att 
laga mat utomhus, i en Muurikka eller över öppen eld. Matlagning utomhus kräver att vi engagerar oss 
och håller koll: koll på elden,koll på maten så att den inte bränns – allt detta ger oss en annan kontakt med 
matlagningen, som ibland kan saknas när vi lagar mat inomhus.

Matlagning utomhus kan vara så mycket mer än korv med bröd. Med den värme som avges från en eld 
går det utmärkt att laga mat utomhus när som helst på året. Dessutom blir elden ett nav att samlas kring 
medan maten tillagas, och på så sätt gör ni verkligen matlagningen till något centralt och inte något som 
pågår i periferin medan resten av sällskapet smuttar på champagnen.

Vildmarksmåltid kan ni lägga till i alla aktiviteter - Smaklig spis!

Kolbullens historia går tillbaka till gamla tiders skogsbruk, då skogshuggare, kolare 
och flottare ofta levde under primitiva omständigheter i enkla skogshyddor. Under 
dessa förhållanden var det svårt att förvara färskvaror, som mjölk och ägg. Kolbullen 
som vi äter den idag liknar recept från tiden 1850-tal. Själva ingredienserna och tillag-
ningssättet har inte påverkats mycket.

KÔLBULLAR

Smeten räcker till cirka 4 st kolbullar

400 g rimmat fläsk eller bacon
6 dl vatten
4 dl vetemjöl
1 tsk salt

EN BIT MATHISTORIA 

KÔLBULLE

Tärna fläsket och stek halva mängden i pannan över öppen eld.
När fläsket är knaprigt, slå halva smetmängden ovanpå.
Stek nu bullen på inte allt för het brasa ca 3 min, vänd och stek ca 2 minuter till.
Njut kolbullen med lingonsylt och en kall öl eller mjölk.



Vi har ett brett samarbete med hotell, konferensanläggningar och restauranger för att kunna ge er 
en helhetsupplevelse. 

HOTELL, KONFERENS & RESTAURANGER

SYNERGIEFFEKTER

TRAIN U, för att verkligen skapa förståelse för mekanismerna bakom hög-
presterande team och tydligt ledarskap.

Vår vision är att bidra till att skapa tydligare ledare och mer högpresterande 
team. Vi gör det genom att kombinera sälj och ledarskapsträningar med utom-
husaktiviteter. Detta skapar möjlighet till nya relationer och reflektioner kring 
lärandet, det egna ledarskapet samt gruppens olikheter/ likheter och framfö-
rallt vad som krävs för att bli ett mer högpresterande team.

LEDARSKAP & HÖGPRESTERANDE TEAM

AKTIVITETSPARTNERS

Ett av våra mål med Järvsöguiderna är att till största möjliga mån ha samverkan med det lokala  
näringslivet. För oss är det en självklarhet är att du som gäst ska veta att vi alltid kommer kunna er-
bjuda aktiviteter och upplevelser i Järvsö och Hälsingland.

Bland annat curling, forsränning, gruvbesök i Loos, paddel, zip-line, golf med flera.



Boka det som passar just er så ser vi till att ni får en 
härlig upplevelse! Läs mer på hemsidan om våra aktiviteter 

och äventyr!

Vi har generösa avbokningsregler för att ni ska känna er trygga 
med er bokning hos oss.

Mitt i byn i Järvsö hittar ni även vår shop, kom gärna in och 
träffa oss guider och instruktörer. 

Ert äventyr börjar här!

//Järvsöguiderna

BOKA ONLINE, PER TELEFON ELLER SKICKA OSS ETT MAIL

Järvsöguiderna AB
Turistvägen 40, Järvsö

0760-54 34 64
info@jarvsoguiderna.se
www.jarvsoguiderna.se

@jarvsoguiderna


