
En dag ved 
reinflokken 

Jeg er Jon Mikkel. Og dette er mitt liv. I generasjoner har familien min drevet med reindrift, og 
nå er dette også min levemåte. Jeg inviterer deg med til reinflokken vår, ut til den vide horisonten 
og inn i områder som er forbeholdt reindriften. Lyden av vidda er stillhet, klikkene fra tusener av 
reinklover i bevegelse og toner fra joiken som har gått i arv. Lukten er en putrende gryte reinkjøtt 

og vinden som bærer med seg dufter av vill natur. Bli med inn i mitt liv på vidda! 



Denne opplevelsen vil gi deg et innblikk i samisk reindrifts kultur. 
Vi besøker reinflokken hvor du får nærkontakt med reinsdyrene 
blant annet gjennom å fôre dem. Vi serverer samisk tradisjons-
mat og varm drikke i lavvoen. Her lærer du også mer om naturen 
på vidda og om samisk kultur gjennom å høre joik og fortellinger 
fra reindriftslivet. Jeg vil joike både person- og dyrejoiker, og 
fortelle om joikens hemmeligheter, slik vi har lært det av våre 
forfedre. Du får stille så mange spørsmål du vil, og jeg og min 
familie skal svare så godt vi kan. 

Livet på vidda leves aller best ute, men lavvoen er vårt herlige 
samlingssted der vi finner sammen for ly og varme og koselig 
samvær. Her får du også de fleste historiene om meg og min 
slekts tradisjonelle levesett. Jeg, Jon Mikkel, gleder meg til å 
ta deg med inn i min verden!
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Ravdol Reindeer Herding
E-post: Mail@ravdolreindeerherding.com

Telefon:  +47 995 48 376

Web:  www.ravdolreindeerherding.com

Facebook:  @Ravdolreindeerherding

Oppmøte: Nattvann, Karasjok. Oppmøte- 
 stedet er 22 km fra rundkjøring- 
 en i Karasjok nordover mot 
 Lakselv

Varighet:  Beaivemohkki - dagstur, 4 timer

Tid:  I perioden 10.02 - 10.04.2019. 
 Kl. 11.00-15.00 eller nærmere  
 tilpasset kunde etter avtale

Pris: Kr. 1.800 pr. person. Inkludert:  
 besøke reinflokk, lære om 
 samisk kultur og reindrift og  
 samisk tradisjonsmat

Antall:  Minimum 4 personer - max 14. 
 Fra 2020 større kapasitet

Bekledning:  Varme vinterklær og sko. 
 Scooterklær kan leies – 
 må forhåndsbestilles

Nivå: Middels krevende. Du får sitte i  
 en komfortabel scooterslede

Passer for:   Passer for de fleste. 
 Er behjelpelig med å finne 
 løsninger for funksjonshemmede

Opplevelsen


