
Mandag 24/6: Start og informasjon

Samling innen 17.00 på Gunnerud. Her får du utstyret du har bestilt for tømmerflåten din. Vi gir deg informasjon om tømmerflåten,
reisen på elva og offentlig rett. Hvis du kommer med bil, parkerer du denne her under tømmerflåteturen din. Du tilbringer den første
natten i et telt på samlingsstedet.

Tirsdag 25/6: Om morgenen

Om morgenen (om kl. 08.00) reiser du med transport til byggeplassen på Stöllet, ca 45 minutter nord for Gunnerud eller til Branäs, ca
1,5 time nord for Gunnerud. (Har du med bil til Gunnerud og vil bygge tømmerflåten i Branäs du kjører bilen til Björkebo - din
endelige destinasjon - og park. Derfra fortsetter du med transporten til byggeplassen i Branäs).

Tirdag 25/6: På byggeplassen
På strandlinjen er de tre meter lange loggene klare til å bli bygget sammen for å danne en solid flåte, bare ved hjelp av tau. Du rulle / 
bære loggene til vannet og bygge selve tømmerflåten i vannet, da den veier mellom 1,5 og 2 tonn når den er ferdig. Ekspertinstruktør 
er tilgjengelig på byggeplassen.

Tirdag 25/6: På byggeplassen / avgang på elva

Det må være minst 2 voksne, men kan være opptil 6 personer i en flåte. Å bygge og manøvrere tømmerflåten på elven krever en
ganske stor fysisk innsats fra deg, slik at det blir enklere hvis du er flere.  Hjemmet ditt vil i noen dager være 18-kvadratmeter
tømmerflåte. (Hvis du bare er to personer, kan du også velge å lage en liten mindre flåte som vil være 9 kvm.) Kanoen inkludert i
grunnutstyret er en god hjelp for deg når du vil komme inn til landet for å leir for natten eller å besøke litt landsbutikk og fylle opp
matforsyningen.

Tirdag 25/6 til Lørdag 29/6: Overnatting

Overnatting finner sted i telt på en fortøyd flåte eller i land hvor du finner et passende sted selv. På denne lengre turen er det også 
noen campingplasser langs elva. Å overnatte på en campingplass i telt eller hytter kan dermed være mulig en eller noen av nettene. 
Kostnader for overnatting på campingplasser er ikke inkludert i prisen, men betales direkte til campingplassen, bortsett fra om du bor 
på Klarälvens Camping, hvor en natt er inkludert i ditt eget telt.

Tirdag 25/6 til Lørdag 29/6: Eventyr på farten

Klarälvens glatte meanderløp er helt unikt. For å la flåten sakte flyte med strømmen fra en meanderbue til neste, gjør du deg i en
fantastisk naturopplevelse. Klarälven er utrolig rik på sand, som du vil nyte når du svømmer, men sanden skaper også utfordringer.
På sine steder danner sanden såkalte sandbaner som kan ligge like under vannflaten, uten mulighet til å oppdage på forhånd. Å sette
seg fast på sandbanker er en del av hverdagen når du går rafting, hvis det ikke er høyt vannnivå. Stener, bakvann osv. Er andre
utfordringer du møter på reisen.

Tirdag 25/6 til Lørdag 29/6: Elven og dyrene

Siden dagens er din motor, er håndverket helt stille. På den ene siden gjør det mulig å få oversikt over ville dyr, men på den annen
side er du Klarälvdalen, en kulturby hvor folk bor og har gjort det i mange hundre år. Historisk har det vært et gunstig land for
oppdrett. Selv i dag er det noen som vanligvis går i land med avlinger og beite. Det ville dyret som er størst mulighet til å se er
baveren, som for det meste lever i og ved siden av vannet.

Tirdag 25/6 til Lørdag 29/6: Fiskemiddag?

Fiske opp middagen er en drøm som mange mennesker vil oppleve. Du kan kjøpe fiskekort i Gunnerud og gjerne prøve fiskelykken
under reisen, men ikke stole på middagen som kommer fra vannet i mange dager. I stedet dra fordel av lokale gårdsbrukere som
ligger noen steder langs ruten.

Lørdag 29/6: Reisen slutter

På den endelige destinasjonen i Gunnerud eller Björkebo, demonterer du av tømmerflåten og avhender det leide utstyret før klokka
17.00. Vi starter hjemturen med overnatting på veien.


