HYR EN SJÖ!

SPÄNNANDE SKYTTE!

Letar ni efter en rolig aktivitet för företagets kick-off eller för att bygga
relationer med kunder? Vill du göra något spännande med kompisgänget
eller på möhippan/svensexan?

Dags för kvalitetstid med kollegorna, vännerna eller föreningen?
Prova på ett spännande skytte med utbildade instruktörer. Detta är en
gruppaktivitet som passar såväl nybörjare som erfarna skyttar.

Oavsett grupp och tillfälle så är en dag/kväll med fiske i ”egen” sjö en riktig
succé! Upplev adrenalinet när du landar en regnbåge och känn lugnet när
solen sänker sig över tjärnet.

Vid Örnäs skytteområde (Kils jaktskytteklubb) arrangerar vi hel- eller halvdagar med skytte.
Testa på hagel, småkalibrigt kulgevär och/eller luftgevär.

Vid Lilltjärn, Örnäs (strax nordost om Kil, Värmland) kan både små och stora grupper hyra in
sig och få möjligheten att fiska efter regnbåge! Ta med kunder, arbetskamrater eller vänner
på en exklusiv fiskedag där ni nyttjar sjön helt för er själva!
• Finns önskemål om att hyra fiskeguider och/eller
fiskeutrustning? Prata med oss så löser vi det!

Pris: Från 6995 kr

• Vid bokning av Lilltjärn planterar vi ut minst 50 kg fisk.
Detta garanterar att det finns god tillgång på regnbåge för
att öka era chanser till fiskelycka.

Kostnader för guide, ev. mat
etc. tillkommer.

• Ta med mat och dryck för en extra trevlig dag vid sjön.
Vi kan också fixa catering av mat/dryck.
Varför inte boka en egen kock som lagar maten?

För bokning och information, kontakta:
Mikael Eriksson
010-15 16 268
mikael.eriksson@forshagaakademin.se

(Inklusive 50 kg fisk)

ex. moms

Vid Lilltjärn finns följande
faciliteter:
•
•
•
•
•

Grillplats
Bord & sittplatser
(under tak)

Utedass
Spångar runt tjärn
Rensbord

Ta med kunder, arbetskamrater eller vänner på en minnesvärd dag där ni nyttjar
skyttebanan och instruktörer helt för er själva! (OBS! Obligatoriskt att ha med instruktör.)
•

I bokning inkluderas alltid ammunition och duvor.

•

Finns önskemål att inkludera mat och/eller fika?
Prata med oss så löser vi det.

•

Vid skyttebanan finns en grillplats/öppen grillkåta med sittplatser.

För prisinformation, kontakta oss!

För bokning och information, kontakta:
Mikael Eriksson
010-15 16 268
mikael.eriksson@forshagaakademin.se

TIPS!
Våra skytteaktiviteter går
utmärkt att kombinera med
fiske vid närliggande Lilla
Örnäs tjärn.

VAD VI GÖR:
Klarafors erbjuder olika typer av upplevelser
och kan skräddarsy ett upplägg som passar
just dig och din grupps behov!
Vi erbjuder spännande företagsaktiviteter, kick-offer
och event med fokus på naturnära och spännande
upplevelser.
Våra kunder är såväl statliga, kommunala som
privata aktörer, föreningar och privatpersoner.

Vi jobbar för att skapa minnesvärda
aktiviteter och upplevelser för våra kunder!
KONTAKTUPPGIFTER
Tel: 010-15 16 200
Adress: Industrileden 5B, 667 32 Forshaga
E-post: info@klarafors.se

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER OCH
UPPLEVELSER PÅ VÅRA EVENT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regnbågsfiske
Lerduveskytte
Kajak/Kanotpaddling
Matlagningskurs
Yoga
Teamövningar
Hantverk
Inlines
Rullskidor
Mountainbike/cykling
Discgolf
Naturguidning vid Klarälven
Stavgång i grupp
Orientering

KLARAFORS
EVENT & UTBILDNING

Vi kan även
erbjuda utbildningar
inom:
--------------------------------------------------

Motor- och röjsågskörkort,
elfiske m.m. samt utför
större uppdrag inom t.ex.
fiske- och biotopvård.

• TEAMBUILDING
• PERSONALEVENT
• KICK-OFFER
• KURSER &
UTBILDNINGAR
• LÄGER
klarafors.se

M.M.

