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Overlevnadskurser
for grupper ochforetag

Sveriges Overlevnadscentrum i
Karlsborg erbjuder overlevnadskurser med unika mojligheter
Overlevnadsinstinkten bar i alia tider varit grunden for manniskans utveckling. Aven idag lever manga manniskor i nagot som kan betecknas som en
overlevnadssituation. Det kan bero pa krig, naturkatastrof, brist pa foda
eller annan nodsituation.
Vara kurser ger kunskap i overlevnadsteknik sa att man lattare kan hantera
en situation da'r man saknar utrustning, foda, vatten och skydd for va'der
och vind. Utbildningen ger ocksa vardefulla kunskaper i att kunna hantera
och losa konflikter som uppstar i svara situationer, men aven till vardags.
Kurserna ar upplagda sa att gruppen tillsammans far utvecklas och under
enkla forhallanden losa problem. Den ger insikt om hur man sjalv reagerar i
olika situationer, men ocksa hur man fungerar i grupp. nagot som starker
sava'l samarbetsformagan som utvecklingen av hela gruppen.
De teoretiska och praktiska delarna av kurserna halls i Granvik, i sodra
delen av Tiveden, alldeles intill Vatterns strander.
De olika momenten som ingdr ar:
• Vattenrening, eld och vaxtlara.
• Manskliga reaktioner.
• Psykologiska faktorer.
• Forflyttning i terrang, orientering.
• Reaktioner vid hunger och pafrestning, kyla, va'rme och mygg mm.
• Sjukvard omfattande fotvard och hygien.
• Overnattning i bivack.
• Kladsel i va'rme och kyla (utrustningstips).
Utbildningen leds av erfarna och auktoriserade instruktb'rer och sakerhet ar
en av grundstenarna i var verksamhet. Sveriges Overlevnadscentrum kan i
vissa fall erbjuda utbildning aven pa andra platser i Sverige och Norden.

Sveriges Overlevnadscentrum i
Karlsborg har sedan starten 1994
utbildat ca 20 000 personer i overlevnad.
Var chefsinstruktor Ingvar Krancher
har utbildat tusentals befdl och vdrnpliktiga vid jdgarfdrband i Sverige
och har long erfarenhet inom overlevnadsteknik. Vara utbildningar har
utfonnats i samarbete med Lars Fait
som ar chef for Forsvarsmaktens
overlevnadsskola i Karlsborg. Lars
Fait ar en av vdrldensfrdmsta experter pa omradet.
Vara kurser, som ar unika i sitt slag,
dr realistiska och gerdeltagarna kunskap i att hantera olika overlevnadssituationer.
Overlevnadskurserna vdnder sig till
foretag och organisationer med krav
pa en effektiv gruppsammanhallning
och utformas efter gruppens onskemal.
Vi erbjuder ocksa sdrskilda kurser for
enskilda. (Kan kiipas som presentkort).
Efter genomgangen utbildning har
varje deltagare hittat sin plats i gruppen. Tillsammans har gruppen ho'jt
sin prestationsformaga och ddrmed
graden av tillfredsstdllelse i utforda
prestationer. Dessutom minskar rddslan for att hamna i overlevnadssituationer.
Sveriges Overlevnadscentrum erbjuder allt frdn foredrag upp till 3 dagars utbildningar, men aven 5-kamp
med olika overlevnadsmoment for
Kick-Off eller liknande arrangemang.

Tivedens skogar erbjuder star variationsrikedom for overlevnadsutbildningen.

Vara dventyrsaktiviteter med kldttring, firning, linbana, mountainbikebanor, Sibirisk- och flytande
bastu brukar uppskattas och kan erbjudas som en enskild aktivitet.

Exempelpa kursaktiviteter

Gora upp och anvanda eld

Rena vatten

Bivackbygge

Vdxtldra, citliga vaxter.

Exempelpa ovriga aktiviteter

Klcittring och nedfirning

Flytande bastu

Mountainbikebanor

I Granvik, intill Vatterns strand
och alldeles i kanten av
Tivedens urskogar hatter vi
vdra overlevnadskurser

Bokning och information:
Karlsborgs FastningAB •Ankarvdgen 2 • 546 30 Karlsborg
Tel 0505-173 50 • Fax 0505-173 49
e-post: info@o\'erlevnadscentrum.com
www.overlevnadscentrum.com

