
Friluftsliv 
Älgpassmeditation maj-sept 
För dig som inte jagar men vill följa med ut i skogen och ta 
del av den fantastiska naturupplevelsen; att sitta på ett älg-
pass i gryningen när morgondimman lättar och hela skogen 
vaknar till liv... Vi kokar kaffe över öppen eld och spanar 
efter djur.  Här ges du möjlighet att tänka långa tankar.

Vandra, yoga och njut av ljusa nätter på fjäl-
let juni-sept
Vandra tillsammans med oss till Helags fjällstation där vi 
bor tre nätter, vandrar på dagarna och yogar tillsammans, 
morgon och kväll. 

Björnsafari till Frostviken: maj-aug:
I Strömsunds kommun har vi en av världens brunbjörntä-
taste marker! Vi nyttjar de långa, ljusa sommarkvällarna 
och tar oss ut till björntäta skogar i Frostvikenområdet. Vi 
kokar kaffe över öppen eld och spanar… efter björn såklart. 

Vandring/turåkning och yogameditation i 
fjällmiljö:
I samarbete med Curatio arrangerar vi beroende på säsong  
lättare vandringar eller skidturer i fjällen i kombination 
med mindfulness och yogaövningar. Förutom att njuta av 
naturen lär vi oss hur vi lättare kan vara närvarande i stun-
den genom att aktivera alla våra sinnen. 

 JOY Event Hunt and Health förenar jakt och frilufts-
liv med temat hälsa och välmående och anordnar 
jaktupplevelser du inte hittar någon annanstans. 

Life is to be enjoyed!
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Kurser
 
Yogakurs:
Yogakurser arrangerar vi efter eget önskemål om plats, i 
både i fjällmiljö och i inomhusmiljö. 

Snabbskytte och björntest på hund: 
I samarbete med Huntig Assistance ordnar Joy Event 
under sommar och höst björnskytte där du på ett mycket 
verklighetstroget sätt får öva snabbskytte mot björnfigu-
rer i skogsmiljö. I samband med skyttet kan hundtest på 
mobil björn också ordnas. 

Jägarexamen och skyttekurser: 
Kontakta Joy Event om du vill ta jägarexamen eller 
förbättra ditt skytte.  Tjejskyttekurser, skyttekurser för 
grupper och enskilda, jägarexamen för tjejer, intensiv-
kurser i jägarexamen. Nybörjarkurser samt fortsätt-
ningskurser i skytte. 

Styckkurser
Joy Event arrangerar styckkurser på fågel och klövvilt. 
Nybörjar- och fortsättningskurser. 

Skoter- och yogahelger i Åkersjön jan-april
Dagar med yinyogapass följs av ett härliga skoteräven-
tyr i den jämtländska fjällvärden. På eftermiddagarna 
myser vi med bastu, spabehandligar och bad. Med ut-
sikt över vacker fjällnatur får ni sedan njuta av god mat 
från Jämtland i mysig restaurangmiljö.

 Skidor, yoga och smakfulla upplevelser i 
Ljungdalen nov-april
Dagarna startas med yoga, därefter en tur på skidor/
snöskor i det vita vinterlandskapet. Kvällarna bjuder på 
energivande matupplevelser tillagade av vår Slow Food-
kock. Maträtterna är ärliga, genomtänkta och baserade 
på råvaror och produkter från lokala mathantverkare. 
Välkomna med på en upplevelse där maten skänker 
harmoni och är i samklang med naturen!
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I Ljungdalen, i nordvästra Härjedalen ligger vår egna 
jaktcamp Solviken där vi anordnar ripjakter på privat 
mark med stående fågelhund både höst och vinter. Där 
kan du välja att bo i vår timmerstuga med vedeldad bas-
tu invid sjön eller i kåta mitt på jaktmarken.

Vinterripjakt med kulgevär och stående fågelhund  nov- 28 feb

Jakt och Yoga  25 aug- 28 feb
I ett unikt koncept kombinerar vi Jakt och Yoga på fjället. 

Fågelhundsträning 25 aug- 15 april
Ta med dina jaktkamrater och kom och träna era hun-
dar på vår riprika privata mark inför jaktsäsongen. Ni har 
marken helt för ert själva dessa dagar.  
 

Ta med dig din käraste på jaktresan och kombinera din 
jaktupplevelse med god mat, härliga spa- och massage-
behandlingar på det fantastiska slottet Taagepera i södra 
Estland. Varg, vildsvin, älg, kronhjort och rådjur. 

marken helt för ert själva dessa dagar.  

Ta med dig din käraste på jaktresan och kombinera din 

Jakt med häst
I samarbete med DIEM Fritid i Östbacken, Alsen erbju-
der Joy Event skogsfågeljakt med häst under senhös-
ten. Detta är något för dig som vill prova en ny dimen-
sion av en jaktupplevelse!

Vildsvins- och dovhjortsjakt i Åtvidaberg 
På Tingefors Torp erbjuder Joy Event förnämlig drev- 
och vakjakt på dovhjort och vildsvin.  Mycket viltrika 
marker. 

Älgjakt
Joy Event erbjuder enskilda jägare och jaktlag älgjakt 
på olika områden i Jämtland under sept- nov. 

Toppfågeljakt
Skida ut i fruset landskap och spana efter fågel i topp 
under de kallaste månaderna på året; december- 31 ja-
nuari.
Jakt med eller utan guide erbjuds på fågelrika marker 
på olika områden i Jämtland och Härjedalen.

Konferera på fjället:
I en intressant och effektfull kombination med jakten 
kan du konferera på fjället.
Jag finns till hands för er som jaktguide och värd dessa 
dagar. 

 

på olika områden i Jämtland och Härjedalen.

Jaktarrangemang i Solviken
Ripjakt med stående fågelhund 25 aug - nov

Övriga jaktarrangemang:
Jakt- och sparesor till Estland

Idén och grunden i vår verksamhet är att för-
ena jakt och friluftsliv med temat hälsa och 
välmående. Förutom att JOY i företagsnamnet 
betyder glädje, står JOY för Jakt Och Yoga som 
dessutom är vår spetsprodukt. Visionen är att 
bli det ledande företaget inom Jakt och Hälsa.
 
Vår övertygelse är att de yttre miljöerna vi 
vistas i påverkar vårt välmående i mycket 
större utsträckning än vad vi tror. Att använda 
naturen som en resurs att vistas i för återhämt-
ning när man är trött och stressad, för inspira-
tion när man har slut på idéer och har svårt  
att fokusera, för rekreation när man behöver 
miljöombyte – är en fantastisk möjlighet!
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