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Fem carvingexperter.
Carvingtekniken har revolutionerat den alpina skidåkningen. Precis på samma sätt som 
quattrotekniken har revolutionerat både motorsporten och vanlig bilkörning. Gemensamt 
för de både teknikerna är att de ger varje sväng en underhållande känsla av kontroll och 
trygghet. På audi.se kan du läsa mer om den senaste generationens quattroteknik som till-
sammans med vår nya sportdifferential förstärker carvingkänslan ytterligare.  
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Skandinaviens 5 största skidorter.  
Hitta din egen favorit på skistar.com

VINTERSEMESTER 
FÖR ALLA SMAKER
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vintern 2009–2010

Provisa tar inget ansvar för eventuella ändringar 
eller fel i annonsörernas erbjudanden i denna tidning.

INNEHÅLL 2009/2010Det våras 
för vintern
Fjällguidens redaktör om varför en vinter i de svenska 
fjällen åker från det mesta.
Det är lika bra att få det sagt tidigt: jag älskar vintern. En 
svensk vinter slår det mesta med skidlängder. Det kan ha 
att göra med att det är blött på våren, kallt på sommaren 
och mörkt på hösten. Men när vintern kommer, när snön 
”ligger tätt på taken”, då kommer ljuset, glädjen och tiden 
för varandra. 

Vintern är som en stor, mjuk filt som sveper om våra 
annars så gråa och kala bergstoppar. Vintern är skratt – 
nämn en som har växt ifrån snöbollskrig eller snöänglar. 
Vintern är romantik; varm choklad, renfällar och glühwi-
ne framför en sprakande brasa.

Nå, absolut; till vintern hör också svettiga underställ, 
trånga pjäxor och doften av utspilld öl på afterskin. Precis 
som snoriga näsor, ledsna barn och frusna tår. Men det 
förlåter jag så gärna vintern för. För aldrig är himlen så 
klar, stjärnorna så nära, och luften så frisk som på vintern. 
Aldrig är kinderna så röda och kroppen så behagligt trött 
som efter en dag i spåret eller i backen. Och aldrig, aldrig 
annars kommer våra mest älskade myter; Lucia, Tomten, 
det nya året – vårt nya liv.

Cindy Ahrnewald
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Vill du maxa vintersäsongen?
Undvik kön på vägen dit.

nüvi® 1390T
 Filassistans • TMC trafi kinformation • ecoRoute • Handsfree 
via Bluetooth® • Fotonavigation • Vägkartografi  över Europa

Vill du veta mer? Besök garmin.se

Upplev mer i vinter. Skaffa en Garmin nüvi 1390T så får du en guide som visar bästa 
vägen till snösäkra orter i hela Europa. Den supertunna navigatorn är fullmatad med 
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1. Grattis, hur känns nya tjäns-
ten som förbundsdirektör?
– Tack bra. Det är ett fint och 
ärofyllt uppdrag att få leda svensk 
skid- och snowboardidrott.  

2. Vem är Per Lehmann?
– Jag är 51 år, har fru och tre 
barn. Född och uppvuxen i Göte-
borg, bosatt i Stockholm, civil -
ekonom med bakgrund i närings-
livet och lång idrottserfarenhet.

3. Hur ser ditt arbete ut idag?
– Det består i att leda Skid-
förbundets organisation och ut-
veckla vår verksamhet så vi att-
raherar fler till vår sport.

4. Ska du ta Skidförbundet till 
nya höjder nu?
– Ja, det är givetvis min ambition, 
även om jag har stor respekt för 
det goda arbete som redan gjorts. 
Detta ligger till grund för en 
framgångsrik fortsättning. 

5. Vad kommer du att förändra?
– Jag har redan genomfört för-
ändringar i organisationen men 
behöver ytterligare en tid på mig 
när det gäller större förändringar. 

6. Är du är en sportfåne?
– Ja det är en väldigt träffande 
beskrivning av mig.

7. Skidförbundet har fyllt 100 år, 
hur har svenska fjällvärlden 
 förändrats?
– Producerad snö, internet, 
kringaktiviteter, volymorienterat 
och bredare målgrupp för att 
nämna något. Men samma vackra 
och välgörande fjällvärld.

8. Snart är det OS. Vad har du för 
förväntningar? 
– De är högt ställda. Vi har 
många duktiga aktiva och stäm-
ningen bland dem är god. Upp-
laddningen går helt enligt planer-
na och jag tror mycket på mina 
kollegor.

9. När tror du att Sverige kom-
mer att arrangera OS/VM?
– Bland annat Nordiska VM 2015 
i Falun samt Alpina VM i Åre 
2017.

10. Är det viktigt att Sverige 
 arrangerar mästerskap regel-
bundet?
– Ja, det är mycket viktigt att vi 
tar ett internationellt ansvar för 
våra grenar. Det skapar intresse 
kring verksamheten vilket leder 
till ökade idrottsliga framgångar. 
Dessutom sätter det Sverige på 
kartan.
Text: Linda Eriksson

Foto: Svenska Skidförbundet

10 snabba med Lehmann på  
Svenska Skidförbundet

Per Lehmann
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Vårt mål är att skapa kläder för en aktiv fritid till hela familjen.

www.tuxer.se
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Fryser du? Så onödigt. Med underställ i fi n, frottéstickad merinoull så slipper du. Frottéöglorna binder nämligen luften mellan hud och 

plagg till ett isolerande värmeskikt. Ull har dessutom en naturlig förmåga att transportera bort fukt och svett. Woolpower tillverkas här i Östersund 

från garn till färdigt plagg. En och samma sömmerska ansvarar för hela processen. Så har vi gjort sedan vi tog fram materialet Ullfrotté Original 1972. 

Till glädje för yrkesfolk, sport- och friluftsmänniskor och andra som ogärna fryser. www.woolpower.se

Underställ i frottéstickad merinoull.

Åreskutan, Jämtland.
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Fjällen

Se färska erbjudande på 
bengt-martins.se 
tel: 054-10 24 00

Åre
Sälen
Branäs

Hemsedal
Tandådalen
Skeikampen
Lofsdalen
Norefjell
Säfsen
Trysil

Ramundberget
Lindvallen
Idre Fjäll
Kvitfjell
Stöten
Geilo
Hafjell

Saalbach
Zell am See

Bad Hofgastein
...och ytterligare 10 skidorter i fjällen och alperna.

Rekordsatsning  
i svenska fjällen

Det byggs för fullt i den svenska fjällvärlden. Nästan en miljard 
 kronor investerar skidanläggningarna till vintern. Experium i Lind-
vallen är den allra största investeringen.

De investeringar som svenska 
skidanläggningar redan planerat 
inför den kommande säsongen 
uppgår till drygt 900 miljoner 
kronor. 
Generellt brukar två tredjedelar 
av investeringarna gå till boende 
och infrastruktur, medan reste-
rande går till system för snöpro-
duktion, liftar och nedfarter.

– Lindvallen satsar över en 
kvarts miljard på äventyrsanlägg-
ningen Experium. Andra exempel 
är värmländska Branäs och jämt-
ländska Bydalsfjällen som bygger 
ut nedfarter, liftar och boende, 
säger Hans Gerremo, vd på 
SLAO, Svenska Liftanläggning-
ars Organisation.

Anläggningarna växer
Och det ser ljust ut för svenska 
fjällen just nu. Förra säsongen 
sålde skidanläggningarna liftkort 
för omkring 1,2 miljarder kronor. 
Det är en ökning med 16 procent 
jämfört med säsongen innan. Och 
minst var fjärde svensk åker ski-
dor i någon av alla skidanlägg-
ningar.

När besökarna ökar i antal 
krävs nya investeringar. Bland 
 annat har Vemdalsskalet, Orsa 
Grönklitt och Säfsen satsat på att 
utöka  antalet bäddar. Det första 
boendet i Kungsberget utanför 
Sandviken, och infrastrukturen 
runt anläggningen beräknas också 
vara färdigt till vintern.

Ytterligare exempel är Idrefjäll 
som får större kapacitet på snö-
systemet, Tänndalen som bygger 
en koppelbar 4-stolslift och 
 Kläppen som bland annat satsar 
på fortsatta förbättringar av sin 
Snowpark.

Fler nöjen och aktiviteter
Utbudet av nöjen och aktiviteter 
är något av vad som lockar besö-
karna till våra svenska fjäll. Bara i 
Åre finns det 43 matställen. Och 
fem av dem är med i White 
 Guide. Romme Alpin satsar på 
Ski Lodge i amerikansk modell 
som ska vara klart till jul, med 80 
rum och restaurang. 

Text: Linda Eriksson

Foto: Skistar
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Från Flottsbro
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till Vancouver
De kommer båda från samma hemmaklubb, älskar skidbacken och 
är mitt i karriären. Jessica Lindell Vikarby och Mattias  Hargin riktar 
nu skidspetsarna mot OS i Vancouver 2010. 

De var inte precis bortskämda 
med snön. Några få, kalla veckor 
om året kunde Jessica och Mattias 
njuta av skidåkning i Flottsbro-
backen i Huddinge utanför 
Stockholm. Och kanske är det 
just därför som det har gått så 
bra. 

– Ja, man kan ju undra lite hur 
två åkare som kommer från en 
sån liten backe kan ta sig till top-
pen. Jag tror att vi har fått ett 
större sug efter skidåkningen 
 eftersom snö inte hör till vanlig-
heten hemma i Stockholm. De 
veckor vi kunde träna i Flottsbro 
var vi supermotiverade, säger 
Mattias.   

Skidgalna familjer
Det har gått några år sedan 
Flottsbrobacken i Huddinge. 
Både Jessica och Mattias ”skyller” 
sitt karriärval på sina skidgalna 
familjer. Jessica har två äldre syst-
rar som tävlat i Alpint och hennes 
familj var väldigt engagerad i 
Huddinge skidklubb. 

– Vi hade en husvagn också 
som stod i Tandådalen under 
vintrarna och första besöket där 
gjorde jag när jag var två veckor 
gammal. Så det blev naturligt att 
börja med skidor, säger hon. 

Mattias har fyra äldre syskon 
som alla tävlat i alpint. Namnet 
Hargin är välkänt i skidvärlden 
och systrarna Janette och Chris-
tine har tävlat i världscupen.

– Så jag hade väl inte direkt nåt 
val. Det var bara att hänga på 
 resten av familjen, skrattar Mattias.  

Mersmak
Starten i Flottsbrobacken har de 
gemensamt. Liksom medaljdröm-
men i Vancouver 2010. Men 
 deras resa däremellan har tagit 
något olika svängar. 

Jessica tävlar inom fartgrenen 
Super G där hon i januari 2009 
tog sin första världscupseger.

– Att en gång stått högst på 
pallen i världscupen skapar snabbt 
mersmak. Jag vill gärna stå där-
uppe igen! 

Hur kommer det sig att du blev 
bäst i en fartgren som Super G ?
– Jag har alltid tyckt att det är 
 roligt att åka fort. Det är en 
 underbar känsla att ha full kon-
troll över sig själv och skidorna, 
det ända jag vill är att åka fortare. 
Det är en känsla av frihet och 
harmoni där allt går av sig själv.

– Super G är en väldigt kom-
plex gren med fart och hopp och 
samtidigt väldigt tekniska sväng-
iga partier. Det finns en tjusning i 
att du bara har en besiktning och 
ett åk, man måste lära sig att våga 
satsa allt på ett kort.  

Hård träning gav resultat
Slalom är Mattias gren. Han vann 
Europacupen i slalom säsongen 
2005-2006 och blev svensk mäs-
tare 2007. Han har haft en jämn 

NAMN: Jessica Lindell Vikarby 

ÅLDER: 25 år

BOR: Stockholm

FAMILJ: Sambo, mamma, 
pappa, två syskon.

NAMN: Mattias Hargin 

ÅLDER: 24 år

BOR: Stockholm men  flyttar 
snart till Monaco.

FAMILJ: flickvän, mamma, 
pappa och fyra syskon.

kurva och stadigt presterar lite 
bättre hela tiden. Förra säsongen 
smällde det till ordentligt med en 
femteplats i VM i Frankrike och 
som bäste svenske i världscupen i 
vintras är han nu rankad sjua på 
världsrankingen i slalom. 

Vad var det som hände?
– Jag gjorde egentligen inget sär-
skilt, många års hård träning gav 
resultat. Jag har utvecklats sakta 
men säkert de senaste säsongerna, 
och det var skönt att äntligen få 
ta ett lite större kliv. Nu gäller 
det att träna hårt för att hålla sig 
kvar och klättra ytterligare. 

Hur har årets träning gått? 
– Vi började säsongen på en 
 glaciär i Juvasshytta i Norge och 
tillbringade nästan hela augusti 
på Nya Zeeland där vi hade ett 
toppenläger. Jag har kommit 
igång bra med åkningen och kän-
ner att jag ligger i fas. Förra året 
jobbade jag mycket på stabilitet i 
åkningen, vilket jag jobbar vidare 
på. 

Snart är det dags, hur laddar 
man inför ett OS?
– OS är det stora målet under 
 säsongen. Men vi har så många 
världscuptävlingar innan som är 
viktiga att prestera på, så för mig 
gäller full fokus på dem först. De 
tar ut oss slalomåkare i slutet av 
januari, men väl i ett OS är det 
medaljerna jag kommer köra för.

”Jag ser framåt”
Men om Mattias väg mot OS 
bara gått framåt så har Jessica fått 
ta en del omvägar. I februari i år 
råkade hon ut för ett ordentligt 
bakslag när hon slet av korsban-
det under ett träningsåk inför 
VM i Val d ´Isère. De senaste sju 
månaderna har hon jobbat sten-
hårt med rehabiliteringen. 

Var din karriär någonsin hotad?  
– Nej, jag deppade inte ihop utan 
gick vidare nästan direkt, motiva-
tionen att komma tillbaka var 
stark så det kändes självklart att 
se framåt. Skador är en del av 
sporten och det är fler än jag som 
råkar ut för dem.

Hur har träningen sett ut under 
rehabiliteringen? 
– Från början är det små små 
 övningar många gånger om  dagen 
för att få upp knäts rörlighet, sen 
stegrar man varje vecka. Drygt 
tre månader efter operationen 
började jag med normal styrke-
träning på låg belastning och 
många repetitioner. Nu efter ett 
halvår jobbar jag hårt med att få 
tillbaka maxstyrkan i benet så jag 
kan köra för fullt i banan.

Är du redo för Vancouver ?
– Det är länge kvar till OS så än 
är jag inte riktigt redo. Jag stegrar 
succesivt skidåkningen och har 
många träningpass och tävlingar 
på mig att bli redo. Mitt mål är 
att prestera mitt allra bästa och 
ha roligt och vara harmonisk. 
Men alla drömmer vi väl om en 
OS medalj...

Jessicas och Mattias befinner 
sig i slutspurten på sin resa från 
Flottsbro till Vancouver. Men de 
är ännu bara i början av sina kar-
riärer. Vad som blir nästa anhalt 
återstår att se.
Text: Linda Eriksson

Foto: Nisse Schmidt
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Trangia Ultralight HA
865 g

ULTRALIGHT
ALUMINIUM
HARD ANODIZED

Nyhet!

Trangia kan nu presentera en nyhet som förenar material och funktion i en ny
produkt. Eller rättare sagt två – Trangia Ultralight och Trangia Ultralight HA.
Lättare – och ännu tåligare!

Trangia Ultralight
865 g

Trangia Ultralight tillverkas av en ny aluminiumlegering, ett materi-
al som är 50 procent starkare än vanligt aluminium. Tack vare att
materialet är så starkt har köket kunnat göras tunnare, vilket innebär
en reducerad vikt på mellan 22–25 procent. 

Trangia Ultralight HA har tillverkats på samma sätt och
dessutom hårdanodiserats för att få en extremt
reptålig yta, 40 my – vilket gör det till ett av 
marknadens absolut hårdaste material.
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Det går utför 

Trots finanskris är det rekordmycket skidåkare i våra svenska skid-
backar. Vid den senaste marknadsundersökningen visar det sig att 
cirka 2,4 miljoner svenskar åkte utför i vintras.

Hur kan det komma sig? I tider 
då det är oro både i världen och 
på finansmarknaden väljer vi 
svenskar att semestra hemma i de 
svenska fjällen. Inte bara för att 
det har blivit dyrare att åka utom-
lands. Svenska fjällvärlden är 
bland de bästa ställen där familjer 
kan vistas och ge en bra start i 
 livet för sina barn. 

Hela familjen kan umgås
Svenska fjäll och skidanläggning-
ar är mycket familjeanpassade 
och där finns utmärkta skidskolor 
som lär barn i låg ålder att börja 
åka skidor. Men idag är det inte 
bara skidåkning som lockar, även 
om det är den primära anledningen 
till att besöka våra anläggningar. 
Vi ser mer och mer ett genera-
tionsboende där farmor och farfar 
följer med tillsammans med för-
äldrar och barnbarn. Och kanske 
det är ett av de bästa sätten att 

träffas och umgås på neutral plan 
i vår annars hektiska vardag. 

Internationella besökare
Men inte bara svenskar hittar till 
våra fjäll. Den internationella 
prägeln har ökat och många be-
sökare kommer från utlandet. 
Speciellt i dessa tider då valutan 
är gynnsam. Danskar har alltid 
åkt till de svenska skidanlägg-
ningarna, men ännu mer i år. 
Norrmän kommer gärna till 
 Sverige och även finnar, ryssar 
och balter. Varför åker man till 
Sverige och inte till alperna i för-
sta hand? Tillgänglighet, säkerhet 
och den härliga naturen kan vara 
några av svaren. 

Och vad går väl upp mot en 
härlig dag i skidbacken eller 
längd spåret och att därefter sätta 
sig till rätta i soffan framför bra-
san eller i bastun? 
Text: Hans Gerremo

ENJOY YOUR VICTORIOUS MOMENTS 
CHECK US OUT AT WWW.SEGER.SE
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 DITT ANDRA SKINN
Här är jackan vi alla vill ha! Bergan of 

Norway flyttar vädergränserna 
med sin nya Svartisen Jacket. 

Jackan har en så hög 
stretch-faktor att det är lätt 

att glömma att man faktiskt 
bär en skidjacka. 

Kostar cirka 5 995 kr.

NÄR DU KRÄVER  
VENTILATION  
Den här jackan från Sweet är 
förstahandsvalet för de 
bästa och de mest krävande 
dagarna på fjället. 
Crusader jacket är Sweets 
mest avancerade skaljacka 
mycket tack vare den unika 
ryggventilationen. Kostar 
cirka 6 000 kr. 

SNyGG ÄR HUVUDSAKEN 
Det viktigaste i backen är 
att skydda knoppen. 
Hjälmen Trooper HC är 
både snygg och 
säker. Dessutom är 
den tillverkad i det 
mest avancerade materialet 
på marknaden, har tvådelat 
skal och occigrip,  allt för att 
göra din fjällsemester så 
trygg som möjligt. Kostar 
cirka 1 900 kr .

FOKUSERA SKÄRPAN 
Ibland behöver du den där extra skärpan. 
När du ska åka en brant korridor, göra en 
bra tid i milspåret eller köra bilen hem från 
fjällen en söndagskväll. Vitamin Well Focus 
ger dig just det? fokus. En flaska kostar 
cirka 20-25 kr.

 EN SKIDA FÖR HELA BERGET
Nordicas skidor gillas av många! Poplära 

HotRod serien vänder sig till dig som vill 
åka i pist men som också vill kunna ta 

några svängar utanför pisten 
ibland. En riktig ”hela berget-

skida” alltså. Skidorna finns i 
flera midje alternativ, från 

74mm till 90mm. Kostar 
från 4 995 kr.

VILL-HA- BRILLAN 
Vi känner till Kasks snygga mössor. Nu kommer även glasögon. 
Kask Mask 2 är en av två nya modeller som Kask presenterar i år. Den 
finns i sex olika färger. Kask Mask 3 finns endast i svart. Genomgående 
för Kasks skidglasögon är att de är hårdtestade av Sverre och Kaj i alla 
väderförhållanden. Dessutom har de dubbel lins, triple 
foam silicon strap och är sjukt snygga. 
Glasögonen kostar cirka 800 kr. Mycket 
mask för pengarna.

Coola
nyheter

ELEKTRISKA FÖTTER   
Visst kan det vara kallt om fötterna på våra 
nordliga breddgrader, men du behöver ju 
inte frysa för det! Med THERMIC batteri-
pack och sula har du golvvärme hela 
dagen! Batteripack Thermic Max+ kostar 
cirka 1 295 kr och håller värmen i upp till 16 
timmar. Sulan med värmeslinga kostar 
omkring 399 kr. 
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LANDSLAGSDRÖMMAR 
Goldwin är Svenska Alpina 
landslagets val. Dunjackan är 
helt vind- och vattentät 
och med full stretch. 
Materialen i jackan 
stretchar åt alla hål 
vilket gör den 
otroligt behaglig. 
Den blå färgen är 
speciellt framtagen 
till landslagets 
OS-satsning den här 
säsongen. Finns även 
i svart. Cirka 8 500 kr.

 VÄGEN TILL FJÄLLEN
Med Garmin nüvi 1690 får du 
onlineinformation hela vägen till 
fjällen. Förutom en komplett 
Bil-GPS för hela Europa får du 
också tillgång till onlinefunk-
tioner som Google local 

search, väder, trafik, flygtider och 
mycket mer. Kostar cirka 4 195 kr. 

VÄRLDEN VÄNTAR 
Longines lanserar en ny 
snygg Grande Vitesse 
lagom till skid-
säsongen. Den nya 
modellen är lite 
större och 
sportigare än 
tidigare och 
dessutom har den en 
visare för en andra 
världstid. 
Pris omkring 22 900 kr.

KLÄDD FÖR SEGER 
Rätt stuk i backen eller rätt 
stuk på afterskin? 
Med den här mössan från 
Seger är du alltid rätt.
Kostar cirka 199 kr.

INTERNET I STUGAN 
Comviq Surf passar perfekt i 
fjällen. Det är ett mobilt 
bredband som bara kostar 
när du använder det. 29 kr/
dag eller 89 kr/vecka. Perfekt 
när snöstormen jagar in dig i 
stugan. Se det som en reseförsäkring.

 FÄRGA BACKEN RÖD
Jackan Ws Tech Stretch Jacket från SOS är 
vinterns absolut skönaste färgklick. Jackans 
funktion och passform bevisar verkligen att SOS 
lever upp till sin slogan ”För skidåkare av skidå-
kare”. Den här jackan har färgen Crimson Red men 
den finns i flera, sköna färger. 
Pris cirka 3 895 kr.

 NyTT FÖR KIDS 
Woolpower lanserar en helt ny serie av varma och färgglada 
barnplagg i kollektionen Woolpower KIDS. Alla plagg tillverkas i 

Östersund i materialet Ullfrotté Original, i frottéstickad, fin 
merinoull. Perfekt en härlig vinterdag. 
Se mer på www.woolpower.se

Snörapporten presenterar snö-
djupet på ett 70-tal svenska 
skidanläggningar. Varje morgon 
rapporterar skidanläggningarna 
snödjup, väderförhållanden och 
hur många nedfarter och liftar 
som är öppna.

I vinter har snörapporten också 
fått ny design och mer interaktiva 
möjligheter att se hur mycket snö 
och vilket väder olika skidanlägg-
ningar har. Du kan nu själv lista 
och lägga in som bokmärke vilka 
anläggningar just du vill har 
 presenterade. Du kan även ställa 
frågor till personalen om sådant 
du undrar över på skidanlägg-
ningarna.

Text-TV och live-väder
Du kan också se snörapporten på 
Text-TV, dock inte alla anlägg-
ningar. Blir det förändringar i 
vädret under dagen eller till 
 exempel hög risk för laviner, upp-
dateras detta kontinuerligt. 

Fler och fler anläggningar 
 er bjuder också live-bilder via 
webkamera. Kamerorna är place-
rade på lämplig platser i anlägg-
ningen och du får direkt en upp-
fattning om väderförhållandena. 
Ofta visas även en vy över backen 
där du kan se hur mycket folk 
som åker. 

Välkommen in på snorappor-
ten.se

www.snorapporten.se
SVT Text-TV sidan 420, 
TV4 Text-TV sidan 530, 
TV3 Text-TV sidan 170
Kanal 5 Text-TV sidan 170

Fjällväder 
på webben

Text: Hans Gerremo
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GENERATE GRADIENT
JACKET & PANTS

Fabric Dobby Strech Check
Weight 130 g/m2
Breathability 10 000 g/m2/24 h
Pillar of water pressure 10 000 mm
COLOURS Scuba Blue or Groovie Green

Jacket Features
• Anti-chafe chin guard 
• Goggles cleaner
• Mp3 pocket 
• Snow skirt 

Pants Features
• Prebent knee 
• Snow gaitor  
• Adjustable waist
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Från portar till puder
Nya tävlingar, ny sponsor och nya krafter. Friåkningens viking 
 Sverre Liliequist är laddad inför säsongen. För Fjällguiden berättar 
han om karriären, kicken och kärleken till sporten.

Friåkning. Ofta kopplas det ihop 
med extremskidåkning som var 
stort på 80-talet. Galna fransmän 
som klättrade upp för glaciärer 
och åkte rakt ner. Trillar man så 
dör man. I princip. Men fri åkning 
handlar om något helt annat en-
ligt Sverre. 

– Inom friåkning åker vi för 
glädjen i skidåkningen. Det hand-
lar mer om personens inställning 
än att åka på farliga platser. Man 
åker hur man vill, var man vill, 
när man vill och på vilken skida 
man vill. 

Inga rätt eller fel
Han är en av väldens bästa fri-
åkare. Men i grunden är Sverre 
alpin. Redan som åttaåring for 
han fram i backen, vilket förde 
honom vidare till skidgymnasium 
och slutligen upp till europa-

cupen. Nästa nivå hade varit 
världscupen. Men Sverre fattade 
ett beslut, la slalomskidorna på 
hyllan och satsade helhjärtat på 
åkglädjen. 

– När vi var små åkte alla kids 
friåkning. Det handlade om skid-
glädje mer än att åka snabbast 
mellan portarna. Jag saknade det. 
Men tänkte inte alls på att jag 
skulle tävla och bli bäst. 

Tredje bäst i välden
Men det går bra. I världstouren 
förra året vann han en deltävling 
vilket ledde till att han nu är ran-
kad trea i världen och direktkvali-
ficerad till världstouren i januari 
2010.

– Det är superkul. Jag känner 
mig laddad och redo, säger Sverre.

Din åkning brukar kallas viking 
style. Vad betyder det?   

– Det är väl européernas sätt att 
beskriva oss skandinaver. Jag är 
rätt bra byggd för skidåkning, 
stabil, muskulös och åker med 
kraft. Jag kan vara rätt aggressiv 
och samtidigt stadig i min åkning, 
det är väl det de menar.  

NAMN: Sverre Liliequist 

ÅLDER: 37 år

BOR: Älgö  
utanför Nacka, 
Stockholm

FAMILJ: sambo
Fo
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: T

er
o 

Re
po

En stor del av friåkningen hand-
lar om tuff terräng och hopp från 
höga höjder. Blir du aldrig rädd?
– Nej, man ju lever lite på kicken. 
Alla åk är väldigt noga planerade 
innan. Du kollar upp vilken väg 

du ska ta och vilka hopp du ska 
göra. När du väl kör är du så 
 fokuserad. Kicken kommer när 
man kommit ner. Och så vill man 
ha mer.  

Inte sluta än
Sverre har hunnit fylla 37, tagit 
hem otaliga segrar och rest jor-
den runt på sina skidor, men har 
inga planer på att sluta ännu. 
Tillsammans med kompisen och 
friåkaren Kaj Zackrisson driver 
han företaget KASK of Sweden, 
vars kännetecken är de virkade 
mössorna. Och han har även skaf-
fat sig en ny sponsor, klädmärket 
SOS, där han är delaktig i plane-
randet av de nya kläderna.

– Skidåkningen är nummer ett 
men jobbet med KASK och SOS 
är en bra kombination. Den 
 dagen det inte känns roligt längre, 
då lägger jag av. 

Text: Linda Eriksson

Foto: Dick Annerberg
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Övning ger färdighetSkidåkning är en nationalsport. 
Minst var fjärde svensk åker 
skidor i våra svenska skidan-
läggningar och 500 000 skol-
elever åkte utför under frilufts-
dagarna den senaste vintern. 

En skidresa i skolans regi är en 
unik möjlighet för de ungdomar 
som vill prova på att åka skidor 
men som inte har detta som tra-
dition inom familjen. 

Många skidanläggningar runt 
om i landet har speciella arrang-
emang för skolorna och deras 
 friluftsdagar med många förmån-
liga erbjudanden. Eleverna får  
uppleva en hel dag på skidor un-
der väl organiserade former.

Vintersport förmedlar kunskap
Friluftsdagar i fjällen fyller flera 
viktiga funktioner för eleverna. 
Förutom att skapa mångsidig 
 rörelse för kroppen skapa frilufts-
dagar gemenskap och teamkänsla. 

Både gruppkänslan hos elev-
erna stärks och kontakten mellan 

lärare och elever förbättras.
Dessutom kan friluftsdagen i 

fjällen förmedla viktig kunskap. 
Den som deltar i vintersport lär 
sig om svensk geografi och veten-
skap, väder och snöförhållanden 
och i vissa fall även lavinkunskap 
och första hjälpen. 

Ett pedagogiskt avbrott
Friluftsdagen kommer lägligt i tid 
mitt under skolåret då förhållan-
det mellan lärare och elev är som 
mest intensivt. Ett avbrott av 
 detta slag har ett ovärderligt 
 pedagogiskt värde. Utan press 
från skolvardagen upplever elev-
erna sin personliga prestations-
förmåga och även den positiva 
stämningen av att vara tillsam-
mans i grupp. 

Frlluftsdagen kan dessutom 
mycket tidigt bidra till att stärka 
elevernas ansvarskänsla för natu-
ren. Förtrolighet med naturen får 
bara den som ger sig ut i den.
Text: Hans Gerremo

Foto: iStockphoto

Longines – stolt sponsor till 
det svenska alpina landslaget

Longines Admiral kollektionen säljs hos följande återförsäljare: FARSTA Stjärnurmakarna, Farsta Centrum 08-936333. GÖTEBORG Klockmaster Hansson, Frölunda Torg, 031-457190,  Magnussons Ur, Korsgatan 22, 
031-139411. HELSINGBORG Carlssons Ur, Kullagatan 8-10, 042-210580, Rydbergs Ur, Väla Centrum, 042-202535. HUDDINGE Lindahls Ur, Huddinge Centrum, 08-7115626. KUNGSBACKA Kungs Ur, Kungsmäs-
san, 0300-17149. STOCKHOLM Step In Watch Center, Drottninggatan 66, 08-219011, Björkegrens Urhandel, Fleminggatan 19, 08-6504782. Franks Ur, Drottninggatan 39, 08-100718, Fredmans Ur, Nybrogatan 
23, 08-6674466, Klockmaster Fältöversten, Karlaplan 13, 08-6616192, Krons Ur, PK Huset, 08-54513650, NK Juvelsalong, Hamngatan 18, 08-7628455, Stjärnurmakarna i Söderhallarna, 08-6422099.

Ett avbrott i 
skolvardagen 
har ett ovärderligt 
pedagogiskt värde.
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 2009. 20 ÅR AV SKIDGLÄDJE. 
Fjällguiden firar 20-års jubileum. En fantastisk 
slalomvinter i hela landet.  Isaberg i Småland 
håller öppet under 129  dagar. Trots allmän 
lågkonjunktur är det högkonjunktur när det 
gäller försäljning av skipass. Omsättningen slår 
tidigare rekord och når nästan 1,2 miljarder kr. 

20 år
i fjällvärlden

 1988. FJÄLLGUIDEN PÅ RITBORDET.
En så kallad dummy presenteras för ”Fjäll industrin”. 
Intresset är stort. Lars-Börje ”Bulan” Eriksson tar 
sensationellt OS-brons i Super G. 2009 blev Bulan vd för 
Åreföretagarna. Branschorganisationen SLAO firar 10 år.

 1989. PREMIÄRNUMMER.
Första Fjällguiden kommer ut. 18 skidan-
läggningar presenterades. Artiklarna 
berörde ämnen som helikopterskidåkning 
och den nya tekniken att mäta snödjup via 
dator. Ingemar Stenmark avslutade sin 
magnifika karriär  genom att ta sin 86:e 
världs cupseger. 

1991. NyA SEGRAR. 
Antalet skidanläggningar som presen-
teras i Fjällguiden har växt till 29 
stycken. Pernilla ”Pillan” Wiberg 
vinner VM –guld i storslalom. I 
september 2009 gifter sig Pillan med 
sin Bödvar. 

1995. GULD.
Jonas Nilsson vinner sensationellt 
VM-guld i slalom. Idag är Jonas vd 
för läkemedelsföretaget Clean 
Chemical Sweden. 

 1997. ROOKIE. 
I Fjällguiden kan man läsa ett långt 
reportage om den då 20-årige Per 
Elofsson, rubriken löd ”Blir Per årets 
rookie?”. Sedan dess har Per skidat hem 
bland annat tre VM –guld, ett VM-silver 
och en bronsmedalj i OS.

1998. STÖRTLOPPSMEDALJ. 
I Fjällguiden presenteras 34 skidanlägg-

ningar och ett reportage om hur 
tjejerna är de största medaljhoppen i 

skidlandslaget, med Pernilla 
Wiberg, Anja Pärson och Anna 

Ottosson i spetsen. Pernilla 
Wiberg tar Sveriges första 

OS-medalj i störtlopp 
någonsin vid OS i 

Nagano. 

2000. NySNÖ.
Den nya generationens snökanoner börjar 
sprida sig på allvar. En av flera effekter är att 
snö kan produceras även vid temperaturer 
nära nollstrecket. Romme Alpin har i dag 
kapacitet att tillverka 6 250 kubikmeter snö per 
timme.

2001. NAMNByTE.
Sälenstjärnan blir Skistar. Anja Pärson tar sina två första 
mästerskapsmedaljer vid VM i St Anton. 

 2004. NyTT FORMAT.
Fjällguiden övergår från tabloidtidning till magasin. Vi intervjuar 

Anja Pärson, Jon  Olsson och Sverre Liliequist. 
För första gången presenteras ett ”Stock-
holmsfjäll” i Fjällguiden – Flottsbro alpin. 

2007.  
MEDALJREGN.
Åre arrangerar alpina VM. Det började med 
snöstorm och uppskjutna tävlingar. Sedan kom 
finvädret och ett svenskt medaljregn. Anja tog 
tre guld och ett brons, Maria PH ett silver och 
dessutom blev det ett silver i lagtävlingen.

2008. DIGITALT.
Förutom papperstidningen kommer Fjällguiden 

ut i en digital version som finns till gänglig 
på snorapporten.se. Svenska skidförbun-

det firar 100 år. SLAO firar 30 år.
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Generation Flinga
Generation Flinga uppstod lika 
mycket ur en spontan idé som 
en tanke om att lyfta fram tjejer-
na inom friåkningen. Och en 
klumpsumma pengar förstås. 
Här är historien om fyra tjejer, 
två filmer och en japansk tv-
show.

– Vad ska vi heta? Flinga tyckte vi 
lät feminint och bra men det  visade 
sig vara ett vykortsföretag i Aus-
tralien. Så det fick bli Generation 
Flinga. Vi bestämde oss på någon 
minut, säger Sara Orrensjö som 
tillsammans med Janette Hargin 
är initiativtagare till projektet. 

Ett års arbete
Och snabba beslut verkar vara 
tjejernas grej. Projektet drog 
igång 2008 när en summa pengar 
”ramlade över dem” från en spon-
sor. Sara och Janette tog sig en 
snabb funderare och beslutade sig 
för en film. Med bara tjejer. Som 

gör galna skidåk runt om i världen.
– Hur mycket kan det behövas 

liksom? En kamera, en dator och 
så åkarna, säger Sara. 

Det trodde hon då. Nu vet hon 
bättre. Arbetet med filmen har 
tagit ett år och resulterat i två fil-
mer som går under namnet Catch 

Bo mitt i backen

På Fjällgården i Åre har man njutit av livets   
goda sedan 1910. Välkommen upp, välkommen in. www.fjallgarden.se
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Us If U Can. Den ena är en klas-
sisk skidfilm med skön friåkning, 
den andra en längre dokumentär 
där vi får lära känna tjejerna bak-
om skidglasögonen. 

Sara och Janette är projekt-
ledarna och med i Flinga-gänget 
har de sina gamla kompisar Jen-
nifer Farde och Stina Jakobsson.

”Så mycket sjuka grejer”
Att umgås 24 timmar om dygnet, 
sova, äta, jobba och bo ihop är 
inte bara sol och vita fjälltoppar. 
Det tar en del på krafterna, 
 särskilt när det är fyra tjejer med 
stenhårda viljor.

– Att få umgås så intensivt med 
sitt gamla kompisgäng är en lyx. 
Men det har också varit hårt jobb, 
tuffare än vi trodde, säger Sara.

Tjejerna har filmat i Sverige, 
Alperna, USA, Japan och 
 Ryssland. De har bott i allt från 

en 14-rums villa i Val d’Isere till 
ett cementgolv hos en gammal 
kompis. Bagage har försvunnit, 
de har blivit insnöade och på väg 
till  Japan missade de flyget 

 eftersom Janette svimmade i 
 planet och fick kliva av. Väl i lan-
det råkade de hamna på japansk 
TV. 

– Det har hänt så mycket sjuka 
grejer under våra resor. I Japan 
tyckte de att det var så roligt med 
fyra västerländska tjejer att vi 
hamnade mitt i nåt väderpro-
gram, skrattar Sara.

Hemma hos Pärson
En joker i Flinga-leken är Anja 
Pärson som är med på ett hörn i 
filmen. Hon visar upp en annan 
Anja än vad svenska folket kanske 
är vana vid att se. 

– Ja, vi var uppe hos henne i 

Tärnaby en vecka. Det blir lite 
”hemma hos” och så friåker hon 
såklart. Det var kul för henne att 
få visa upp en annan sida av sig 
själv och visa lite av vad hon kan, 
säger Sara

Vill inspirera tjejer
Friåkningsfilmer, eller skidporr 
som det också kallats, är vanligt i 
skidbranschen. Däremot är Catch 
Us If U Can den första filmen 
med bara tjejer i.

– Tjejer behöver ta mer plats 

NAMN: Jennifer Farde 
ÅLDER: 29 år
BOR: Stockholm
FAMILJ: mamma, pappa, tre 
syskon
BAKGRUND: alpin bakgrund, 
vunnit O´neil Quest i Flaine 2007.

NAMN: Sara Orrensjö
ÅLDER: 33 år
BOR: Stockholm
FAMILJ: sambo
BAKGRUND: startade som 
23-åring. Har vunnit NM och åkt 
skidor med kungen. 

NAMN: Janette Hargin 
ÅLDER: 31 år
BOR: Trysil, Norge
FAMILJ: skidgalen familj!
BAKGRUND: Allroundåkare med 
nio år i alpina världscupen, två 
OS, tre VM och segrar i extrem 
SM och NM.

NAMN: Stina Jakobsson 
ÅLDER: 22 år
BOR: Stockholm
FAMILJ: mamma, pappa, bror
BAKGRUND: Har vunnit SM, NM 
och internationella extrem-
tävlingar. Filmat för Free 
radicals. 

bland friåkarna. Men på senare år 
har det faktiskt hänt rätt mycket. 
När jag började för tio år sen 
fanns det väldigt få kvinnliga 
 förebilder. Därför känns det ro-
ligt att få göra det här, säger Sara.

Tjejerna i Generation Flinga 
får en hel del mejl från flickor 
som undrar hur man gör och hur 

man tar sig fram och lyckas i 
branschen.

– Det känns väl som att vi in-
spirerat en del tjejer till att börja 
med friåkning. Och förhopp-
ningsvis kommer de att ta lite 
mer plats också, säger Sara. 

Men det kan vara svårt. Friåk-
ning kan verka lite luddigt är inte 
ett direkt uttalat ytke, som ten-
nisspelare eller fotbollsproffs.

– Verkligen luddigt, min pojk-
vän vet fortfarande inte riktigt va 
det är jag gör. Han tror att jag 
åker ner till alperna och hänger 
med mina kompisar hela vintern. 
I själva verket jobbar jag häcken 
av mig, skrattar Sara. 
Catch Us If U Can hade premiär 
den 4 november och kan ses på 
webben och i fjäll-TV. 

Text: Linda Eriksson

Foto: Johanna Frenkel



 ÄNTLIGEN EN 
SKIDA FÖR ALLA 
SOM GILLAR      
 COMVIQ SURF
Okej, vi erkänner, det är kanske inte så många 
som vet vad Comviq Surf är, men vi vet att ni 
kommer gilla det. Comviq Surf är annorlunda. 
Det är ett mobilt internet till datorn som bara 
kostar när du använder det. 29 kr/dag eller 

89 kr/vecka. Perfekt för de där 
dagarna när fl atljus och snö- 
stormar tvingar dig in i stug-
värmen.

Nu har vi tagit det här 
med att själv bestämma hur 
mycket man använder grejer 
ett steg längre. Resultatet är 
Comviq-skidan, en enkel och 

rolig friåkningsskida helt utan bindning. Ja du 
läste rätt, vi tror inte på att binda upp folk så 
varför skulle vi börja nu? Istället för dyra bind-
ningar ser kraftig grepptejp 
till att ta dig stadigt och 
tryggt genom svängarna. 
Ramlar du av är det löj-
ligt enkelt att komma 
igång igen. Precis som ett kontantkort!

Nej det är inget skämt. Nu i vinter vill vi 
lära alla att åka skidor utan att binda upp 
sig. Håll utkik i backarna (tolka det sista 
bokstavligt – vi jobbar fortfarande på en 
vettig skistopper).

Turbo-3G modem: hastighet upp till 3 Mbit/s, operatörslåst till Comviq och Tele2, rekommenderat pris 399 kr. 
Comviq marknadsförs av Tele2. Mer info på comviq.se

Surfstickan kostar 399 kr. Då 
ingår även en dags surfande 

(värde 29 kr).

HELT UTAN 
BINDNING
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Vinn fina priser i 
Fjällguidens tävling
Nu har du chansen att vinna fina vinterpriser. Allt du behöver göra är att lösa korsordet och få fram vad 
som står i det gula fältet. Meningen du får fram skickar du till Provisa Information AB, Strandvägen 19, 
114 56 Stockholm eller mejla till korsord@provisa.se

Ange vilket av priserna du helst vill vinna och varför. Motivera med högst 25 ord. Märk vykortet eller 
 ämnesraden ”Korsord Fjällguiden”. Senast den 1 december 2009 måste vi ha ditt svar! Glöm inte att skriva 
ditt namn, adress, telefonnummer och din mailadress. Vinnarna kontaktas personligen.  Eventuell vinstskatt 
betalas av  vinnaren. 

Stugor i Sälen, Åre, Funäsdalen,
Idre, Vemdalen,

Hemavan,
Branäs,

Lofsdalen

Hyr/hyr ut smart utan mellanhänder på

www.stugknuten.com

Sportig dykarklocka  
Longines Conquest 
dykarklocka! En ny 
kronograf, sportig 
och elegant, 
vattentät 300 meter 
och safirglas.  
Värde ca 9 300 kr.

egen buss
till er �äll-/konferensresa

från 195:- /mil
För mer info se:

www.nordicski.se
www.�ällbussen.se
Tel 070-85000 99/88

GPS med fotografiskt minne 
Garmins Oregon 550t 
kombinerar tuff 
friluftsnavigering 
med en 3.2 
megapixel 
 digitalkamera.  
Värde ca 6 300 kr.

Kittelfjäll All Inclusive  
Weekendresa för 2 personer. 
Sovbuss, Hotell Kittelfjäll med 
helpension, liftkort, guidning i 3 
dagar. Värde ca 6 000 kr.

Hotell Fjällgården i Åre Boende 
för 2 personer sön-tor under 
vecka 1-8 år 2010 i ett dubbel 
delux rum inkl frukost och 
halvpension. Värde ca 8 000 kr.

DU KAN VINNA:
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RIKSGRÄNSEN
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Fallhöjd 387 m
Antal liftar 6
Antal pister1 5 pist, 15 offpist
Längdspår ja
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong februari–maj
Telefon 0980-400 80
E-post fjallbokning@stromma.se
Hemsida www.riksgransen.nu

Skidåkarens lekplats nummer 1!
Världens nordligaste skidort erbjuder 
orörd vildmark, natursnö, midnatts-
sol, kalfjäll och oändliga variations-
möjligheter. Mycket av skidåkningen 
i Riksgränsen handlar om offpist 
men långt ifrån allt. Det nns massor 
av riktigt bra pistade nedfarter med 
gott om svängrum. Pisterna är ofta 
kuperade och vindlande och erbjuder 
riktigt kul skidåkning. Och har man 
aldrig provat offpist tidigare så är 
det i Riksgränsen man ska göra det. 
Här nns ”snäll offpist” mellan de 

pistade backarna som är en bra start 
för nybörjare. Det är den här kombi-
nationen som gör att många skid- och 
snowboardåkare kommer tillbaka hit 
år efter år.

Kommer du hit i maj kan du även 
njuta av skidåkning i midnattssolen, 
ett mytomspunnet fenomen som knap-
past gör någon besviken. Skidsäsongen 
slutar inte förrän vi  rat midsommar.

Ny butik och skiduthyrning
En helt ny sportbutik och skid-

uthyrning slår upp portarna i hotellets 
entré. Butik och uthyrning är öppen 
även kvällstid och gör det enklare 
och bekvämare att hyra skidor eller 
köpa det där smarta tillbehöret som 
gör skidåkningen roligare.

Fun park i fun parken
Hos oss är ju hela berget en enda 
stor fun park byggd av naturen. Nu 
hjälper vi naturen på traven och 
kompletterar med big jumps, rails 
och boxar i Nordalsområdet.
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Först och främst, det här är ingen 
vanlig skidort. Nuolja är ett fjäll 
i sitt renaste ursprung, vilt och 
vackert. Det som gör Nuolja så 
stort är de oändliga möjligheterna. 
Förmånen att själv, helt efter inspi-
ration och egen förmåga, åka ett 
berg skapat för rejäl skidåkning. 

Terrängen är omväxlande och 
kreativ. Södra sidan är intensiv 
och teknisk till sin karaktär med 

Fallhöjd  500 m
Antal liftar  1
Antal pister  1
Längdspår  18 km
Skidskola  ja
Barnområde  nej
Säsong  februari-maj
Telefon  0980-402 00
E-post  info@abisko.nu 
Hemsida  www.abisko.nu

ABISKO

isfall, klippdropp och oftast 
lite  er åkare. Norra sidan 
börjar  ackt men blir snart brant 
och stor. Här  nns många oåkta 
linjer men säkerheten är svårare 
att bedöma.

Våga lita på transporterna
Det kan ibland vara lite klurigt att 
hitta på Nuolja. Nyckeln till berget 
är att våga lita på transporterna. De 

är de gator som  nns längst ned på 
både den södra och den norra sidan. 
Följ bara åkens fallinje ner till dem 
och sedan tillbaka till dalstationen. 

Linbanan, som är två kilometer 
lång, tar 15 minuter upp och i berg-

stationen  nns det ett mysigt café.
Du kan utnyttja tiden i liften till 

att rekognosera åken. Fråga gärna 
skidpatrullen om tips och råd eller 
följ med på någon av de dagliga 
offpistguidningarna.

Möjligheternas berg!

BJÖRKLIDEN
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Fallhöjd 538 m
Antal liftar 5
Antal pister 24
Längdspår 2 km, 5 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong december, februari-maj
Telefon 0980-641 00
E-post info@bjorkliden.com
Hemsida www.bjorkliden.com
På gång  Alpina SM

Björkliden Fjällby – Sveriges tredje högsta fallhöjd!
Vackert inbäddat bland mäktiga berg 
i Europas sista vildmark med en 
fantastisk vy över Lapporten och 
Torneträsk, ligger Björkliden. 

Björkliden är skidorten med 
magnik fjällmiljö utan liftköer och 
trängsel. Här nner du en fallhöjd 
på 538 meter – den tredje högsta i 
Sverige, samt 24 nedfarter. Skidom-
rådet har ett brett utbud av backar 
för både nybörjare och erfarna 
skidåkare. Med pisternas varierande 
svårighetsgrad och en lättillgänglig 
offpist kan alla skidåkare hitta sina 
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favoriter. Björkliden erbjuder en 
mängd spännande vinteraktiviteter 
såsom grotturer, Icehotelbesök, 
heliskiing, skoterkörning eller turer 
med hundspann. 

Familjer och barn är viktiga 
gäster i Björkliden, här nns barn-
område, barnklubb och skidskola. 
Till Björkliden är det enkelt att ta sig. 
Tåg- och ygpaket nns från hela 
Sverige. Tåget stannar mitt i byn 
och väljer du yget från Stockholm 
kan du ta dina första svängar tre 
timmar senare.
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Upplev
Fjällnäs Slott

Låt dig förföras av de lyxiga rum-

men. Bedåras av den omgivande 

naturen. Hänföras av den utsökta 

maten. En vistelse på Fjällnäs Slott 

är en upplevelse för alla sinnen. 

Välkommen!

GÄLLIVARE

Välkommen till Gällivare. Högt 
uppe i Lappland  nner du ett sam-
hälle uppbyggt med gruvnäringen 
som ryggrad, för att på senare år 
även ta fart inom turistbranschen. 
Gällivare kan erbjuda en enastående 
natur som inte går att skåda på andra Fotograf: Ralf Gantzhorn

platser i världen. Med nationalparker 
som Stora Sjöfallet, Sarek, Padjel-
anta och Muddus, alla inom området 
Laponia som 1996 blev utnämnt till 
Lapplands världsarv. 

I Gällivare erbjuds man möjlig-
heten att nyttja naturen till fullo. 
Med hårt satsande event- och 
aktivitetsföretag och anläggningar, 
kan du åka skidor i högklassiga 
skidspår, ha direktanslutning till 
det lokala berget och välja var man 
kan åka skidor eller tillbringa tiden 
med någon annan rolig aktivitet. 

Gällivare anordnade World Cup 
2008 i längdåkning och kommer 
också att anordna World Cup 2010, 
så backarna och spåren håller hög-
klass, samtidigt som man erbjuds 
tidig snö. 

Man erbjuds också möjligheten 
att följa med på otroligt vackra turer i 
norrsken. Antingen i en pulka bakom 
ett hundspann, för de kaxigare med 
tömmarna i egna händer, eller varför 
inte på ryggen på en islandshäst.

• Skidåkning
• World Cup 2010
• Hundspann och norrsken
• Nationalparker 

Telefon  0970-166 60
E-mail:  info@gellivarelapland.se
Hemsida:  www.gellivarelapland.se
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WWW.FJALLNASCASTLE.COM



www.vasterbotten.net

Hela familjen regerar 

i Skidornas Rike

Västerbotten brukar kallas för Skidornas Rike. Det är lätt att 

förstå. Här fi nns massor av möjligheter för alla skidälskare i 

familjen. Gröna backar, svarta pister, röda nedfarter, off-pist, 

lössnö, puckelpist, raviner, barnåkning, fun parks, helikopter-

skidåkning, skidskolor, tävlingar – och mycket annat. Inte så 

underligt att både stora och små känner sig som skidkungar

i Västerbotten.

 
Skidweekend på Tärnaby Fjällhotell

Härlig skidåkning, boende i dubbelrum, en trerättersmiddag 

och liftkort för två dagar. Vuxen 1 718 kr. 0954-104 20.

Kittelfjäll-vecka med Kittelfjäll Special

Prisvärt och fullmatat paket med resa, boende, halvpension

och skipass ger dig mycket för pengarna. Prisexempel:

vuxen 3 300 kr, barn 2 550 kr. 08-6282810. 

Mer info om paketen och fler paketerade upplevelser hittar 

du på www.vasterbotten.net. 
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BORGAFJÄLL

Borgafjäll erbjuder skidåkning med 
13 pistade nedfarter, heliski, skoter-
safari och längdåkningsspår. Allt i 
nära anslutning till Hotell Borgafjäll, 
som är ritat av den världsberömda 
arkitekten Ralph Erskine. 

Hotell Borgafjäll, som vinnare av 
årets comeback, Stora Turismpriset 
2009, erbjuder boende i rum som är 

Lapplands bästa restaurang och ett mecka för skidåkare och skoterälskare!

Fallhöjd 289 m
Antal liftar 3
Antal pister 13
Längdspår 17,5 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong december–maj 
Hotell Borgafjäll 0942-421 00
www.hotellborgafjall.com 
Björnidet 0942-420 42
www.bjornidet.com
69° Nord 073-803 51 38
www.69gradernord.se
Dorotea Turistbyrå 0942-140 63
www.sodralappland.se
Next Jet 08-639 85 38
www.nextjet.se
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spektakulärt byggda på höjden i tre 
etage, nybyggda exklusiva lägenhets-
sviter och fjällvärldens vackraste SPA.
 Restaurangen har utnämnts till 
Lapplands bästa restaurang av White 
Guide 2008.

Som en lappkåta
Björnidet är till viss del uppbyggt 

som en lappkåta. Byggnaden rymmer 
en bar, ett stort dansgolv och en 
restaurang. Restaurangen serverar 
god mat med humana priser, där 
dagens rätt kostar 70 kronor. En nyhet 
är att menyn utökats med pizzor. Här 
 nns också en bensinmack samt 160 
husvagnsplatser. 

Vill du hyra stuga kan du välja 

mellan åtta- och fyrabäddars. 
Populära aktiviteter är vinter-
ske och skidåkning och för 
skoterälskare är Borgafjäll ett 
riktigt mecka!

Heliski och catski
69 grader nord arbetar med upplev-
elser och äventyr i Borgafjäll. Gillar 
du offpistskidåkning har du hittat 
helt rätt. Den nya catskimaskinen 
och helikoptern tar dig till ett dussin-
tal orörda toppar i ett skönt fjäll-
område. Skotersafarin och sight-
seeingturer är andra spännande 
upplevelser som erbjuds.

Dorotea

Kommun
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Gul�römmar
Vi önskar Anja lycka 
till i Vancouver!
 
Du kan uppleva egna guld-
dagar i vinter på närmare håll.
Se våra erbjudanden på 
webben. 

www.hemavantarnaby.se

Äkta fjälläventyr
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Två timmar från Arlanda och cirka 
fyra timmar från Umeå ligger 
Hemavan Tärnaby. Här möter ni 
otroliga fjällvidder, välpistade skid-
backar för hela familjen, roliga och 
spännande aktiviteter i snön samt 
mat och nöje på hög nivå. Hos oss 
har du nära till liftar och backar, 
oavsett om du väljer att bo på hotell, 
i stuga eller i lägenhet. 

I Hemavan  nns ett stort antal 
nedfarter med olika svårighetsgrader 
som passar hela familjen. Från våra 
stora barnområden, med gott om 
svängrum, är det lätt att ge sig ut på 
upptäcktsfärd på resten av fjället.
Förutom alla långa härliga åk är det 
också enkelt att ge sig ut i orörd 
snö på egen hand eftersom liftarna 
tar dig hela vägen upp på kalfjället. 
Färden ner i Kobåset räknas som ett 
av Sveriges bästa offpiståk. Vill man, 
kan man även ta med hela familjen på 
en fantastisk offpisttur med helikopter. 

LA
P

P
LA

N
D

Hemavan/Tärnaby – två orter, ett skidpass
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Turistbyrå  0954-104 50  0954-104 50
Fallhöjd 665 m 365 m
Antal liftar 9 5
Antal pister 30 18
Längdspår ja ja
Skidskola ja ja
Barnområde ja ja
Säsong november-april november-april
Telefon 0954-301 50 
E-post fjallbokning@stromma.se
Hemsida www.hemavantarnaby.nu

TärnabyHemavan

HEMAVAN TÄRNABY
Hemavan Tärnaby

 I Tärnaby hittar du också varierad 
skidåkning. Här  nns Anja Pärsons och 
Ingemar Stenmarks hemmabackar. I 
nedfarterna som fått deras namn kan 
alla göra guldkantade åk. Området 
kring Linbanan är populärt med  na 
möjligheter till offpiståkning. Men 
i Tärnaby  nns även åkning för de 
minsta och två  na barnområden.  

Snönyheter 2009/2010
I år får du mer skidåkning för 
pengarna. När du köper ett sex-
dagars skidpass så bjuder vi på 
dag sju och åtta. På så vis får du ut 
ännu mer av din fjällvecka. Väl ute 
i backarna kommer du också hitta 
nyheter. Det blir bland annat  er 
mysiga grillplatser där ni kan ta en 
paus med matsäcken. För alla yngre 
jibbers fyller vi på den mindre parken 
i Hotellbacken med  er lagom läskiga 
hopp och rails. Vår stora park vid 
Mellanliften har också  era nyheter. 
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Se alla 
våra paket på

www.tarnabyfjallhotell.com

0954-104 20

Uthyrning av privata stugor/lägenheter 
i Hemavan, även nybyggt. Interiörbilder 
fi nns på hemsidan!

Tel 0954-300 20     info@hemavanservice.se     
www.hemavanservice.se

Nu är det ännu enklare 
att fl yga till fjällen.

Utökad tidtabell, fl yg 6 dagar i veckan.
Ring oss, vi bokar din resa.
Hos oss börjar äventyret!”

www.hemavantarnabyairport.se
0954-305 30

Välkommen till Hemavan och Trolltunet!
Trolltunet är en anläggning som erbjuder det bästa av Lappland.

Vi erbjuder hotellrum, lägenheter, restaurang, pub, konferenslokal,
bastu och baljor och sist men inte minst spännande aktiviteter.

Högklassigt centralt boende med personligt och professionellt omhändertagande.

250 m från fl ygplatsen
150 m från liften

Vi önskar er hjärtligt välkommen till Trolltunet
Bianca & Stig Strand

 PS. Vi har öppet alla dagar året om

www.hemavan.com
Tfn +46 (0)954 30500 info@hemavan.com

Telefon 0954-100 14

Skiduthyrning
Friluftsbutik

Webshop

Hitta din fjällstuga!
Alltid på plats i Hemavan Tärnaby, med det största 
utbydet av tomter, fjällstugor och lägenheter.

Reg mäklare Lollo Vedbring, Älvdalen 2, Hemavan
070-332 05 20, 0954-305 20, www.hemavan.svenskfast.se
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KITTELFJÄLL
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Att de duktiga åkarna dras till 
Kittelfjäll är nog allmänt känt men 
även de medelgoda åkarna stortrivs 
här då åkningen är varierande och 
med olika lutning. I Kittelfjäll har 
naturen skapat ett gigantiskt äventyrs-
land för alla skidentusiaster där 
terrängen är unik med sina karak-
täristiska raviner. Terrängen inbjuder 
till spontan åkglädje för både barn 
och vuxna. Här kan du utvecklas som 
åkare för inget åk är det andra likt. 
Då det  nns så många nedfarter att 
välja på, slipper du även stressen och 
trängseln i nedfarterna.

Fallhöjd 420 m
Antal liftar 4
Antal pister 4
Offpist 38
Skidskola ja
Barnområde ja
Längdspår 5 km preparerade 
 & eramil rösade 
 leder
Säsong december–maj

Active Ski Travel, 08-628 28 10 
www.activeski.se
Hotell Kittelfjäll, 0940-810 20 
www.kittelfjall.com
Sagadal Flygplats, 0940-398 88 
www.sagadal.se
Sunfrost AB, 070-265 91 71, 08-437 41 200
www.kittelfjallstugby.com
HeliNord, 0940-810 88, 070-358 78 88
www.helikopter.com
Vilhelmina kommun, 0940-140 00 
www.vilhelmina.se
Next Jet, 08-639 85 38 
www.nextjet.se
Cloudberry Village, 073-058 54 50 
www.cloudberryvillage.se
Kittelparken, 0940-810 88
www.kittelparken.se
Sista Utposten, 0940-810 52 

I Kittel� äll � nns något för alla!
Åk i toppklass
Heliskiingen i Kittelfjäll, som bokas 
hos Kittelparken Skilodge, är av 
toppklass med riktigt långa åk 
och priserna är förmodligen de 
lägsta i världen. Vissa veckor er-
bjuds Helicamps med massor 
av heliski och boende i HeliNords 
moderna 5-bäddstugor. I Kittelfjäll 
 nns det också möjligheter till 
skoter, westernridning, isklättring 
och  ske förutom en rad olika 
skidskoleclinics.

Prisvärd skidresa
Active Ski Travel arrangerar kom-
pletta skidresepaket med sovbuss och 
 yg från Stockholm till oslagbara 
priser. Du kan antingen bo inne på 
Hotell Kittelfjäll eller i dess enklare 
skidåkarrum på annexen. Sedan 
några år tillbaka  nns också Kit-
telfjälls stugbys stugor mitt i skid-
området samt Cloudberry Village 
stora exklusiva hus. Kittelparken Ski-
lodge har med sitt  na läge vid den 
ena liften förutom ett antal stugor för 
uthyrning, även restaurang och bar. 
Byns lilla livsmedelsbutik har an-
passade öppettider för skidåkare och 
ett välsorterat sortiment av varor. Fotograf: MX-foto Mikael Sjöblom Fotograf: Johan Yveborg
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Upplev riktiga fjäll

Kittelfjäll erbjuder fantastiska skidupplevelser för alla sorters skidåkare. Kittelfjäll stugby ligger rakt nedanför 
hotellet i Kittelfjäll. Varje huskropp innehåller två stugor och är på cirka 50 kvm vardera. 6 bäddar + 2 extra 
bäddar vid behov. Stugorna är fullt moderna och utrustade med helt nya kök, badrum och möbler.

Här hittar du mycket varierad skidåkning, allt ifrån nybörjaråkning till extremskidåkning. Vilken nivå du än 
ligger på kommer ett besök i Kittelfjäll att utveckla din skidåkning vidare...

För barnfamiljer finns många nedfarter att väja mellan. Här finns skidskola, även för de allra minsta barnen. 

Boka den perfekta fjällvistelsen i Kittelfjäll.  
Mer info på: www.kittelfjallstugby.com   Telelefon: 08 - 437 412 00   Epost: info@kittelfjallstugby.com

Nu kan du som företagare teckna förmånliga avtalspriser med NextJet.
Maila foretag@nextjet.se el ler r ing oss på telefonnummer 0771-90 00 90.

Du kan även kontakta din resebyrå.
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Världens bästa skidort
Åre är i mycket gott sällskap. Aspen, 
St. Moritz och Verbier är likt Åre 
skidorter som blivit utsedda till en 
av världens bästa av Condé Nast 
Traveller, ett av världens största 
resemagasin. Varierande skidåkning 
och stor bredd på aktiviteter var 
delar av motiveringen.

Nattåget
Ta nattåget så kommer ni utvilade 
till Åre. Strax innan ankomst 
serveras ni en mättande frukost, så 
ni kan fokusera på det viktigaste när 
ni kommit fram – skidåkningen.

Barnens Björnen 
Barn blir glada och vuxna blir som 
barn i sagovärlden Björnlandet. Här 
 nns också skidåkning som passar 
hela familjen och ski-in ski-out gör 
boendet enkelt  och bekvämt.

Bo i centrum...
...av händelserna eller där endast 
lugnet hörs. I Åre står skidåkningen 
i centrum för de  esta. På kvälls-
kvisten ändras däremot fokus något. 
Då lockar också fjällvärldens bästa 
shopping, äventyrsbad och ett hög-
klassigt restaurangutbud. Oavsett 
vilket boende just du väljer kan du 
alltid ha nära till backarna. 

Åreskutan – härlig skidåkning
Ta kabinbanan upp på toppen och 
njut av känslan när du låter skidorna  
glida över kanten till en av de 
största  skidupplevelserna du varit 
med om. Åre erbjuder den i sär-
klass mest varierande åkningen 
för både våghalsar och skönåkare. 
Svarta branter, grym friåkning och 
lätta nybörjarbackar. 
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Skidåkning med stjärnstatus!
I Åre  nner du skidåkning för alla 
smaker. Nedfarterna ger ordentligt 
med ilningar i magen och samtidigt 
erbjuder dem trygghet för nybörjar-
ben. Det föds en och annan stjärna i 
Åre under vintrarna.

Åres skidåkning håller högsta 
internationella klass och därför 
blev Åre också utsedd att vara 
värd för Alpina VM 2007. Här 
erbjuds de bästa utvecklings-
möjligheterna för människor som 
tar skidåkning på allvar. Åreskutan 
och Åres parker är utmärkta 
exempel på det. Tack vare att Åre by 
håller sådan världsklass ökar antalet 
internationella gäster varje år.

Fallhöjd 890 m
Antal liftar 46
Antal pister 102
Skidskola ja
Barnområde ja, 4 st
Längsta nedfart 6 500 m
Elbelysta backar 7
Total pistlängd 100 km
Säsong november–maj
Telefon 0771-84 00 00
Hemsida www.skistar.com
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  BOKA 

NU
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NU

fr. 850 kr 

Flyg direkt:

Göteborg     
    Åre (Gäller även från 

Åre till Göteborg)    Årea

Enkel resa. Begränsat antal platser. Pris inkl. skatter och avgifter. Vi flyger mellan 27/12 - 11/4 2010.  
Vid bokning via telefon tillkommer 150 kr per person.

Boka på www.cityairline.com eller 0200-250 500.

850
Hela skidsäsongen

Åre Skidåkning på över 30 skidorter
i Sverige, Norge och Alperna

Sportlov 
sö-sö - fr 8.600:-/lgh

Januarivecka 
sö-sö - fr 4.600:-/lgh

Bo bra mitt i Åre
Julvecka 

sö-sö - fr 6.600:-/lgh

Marsvecka 
sö-sö - fr 7.600:-/lg

054-10 24 00 - bengt-martins.se 
eller Resia - 0771-92 92 92

Ovanstående priser gäller 6 bäddas på lägenhet på ca 45m2, belägen i Åre By

Bo mitt i backen

På Fjällgården i Åre har  
man njutit av livet sedan 1910.
Läs mer på www.fjallgarden.se 

420:-

www.arebussen.se

Stockholm          Åre 

Boka på www.arebussen.se

420:-

Björn Olssons 

TAXI
Åre

Även bussar som tar upp till 15 personer

Tel. 0647-505 55

bjorn_olssons_taxi.indd   1 06-10-12   10.36.03
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TRILLEVALLEN
Ett skidmecka för hela familjen 
Trillevallen är ett välkomnande skid-
område som passar skidtörstande 
familjer med krav på ett brett utbud.
Och sällan räcker nysnön så länge 
som i ”Trille”. 

Här kan du få långa stråk av 
skidåkning i välpreparerade backar, 
med lutning som räcker för de 
tuffaste. Ripbranten är svårslagen, 
med både brant piståkning och off-
pist med orörda löpor i ett och samma 
åk. För jibbers  nns sköna repor 
med hopp och rails och tighta rän-
nor i skogen. Här tränar många av 
områdets snowboardåkare teknik 
och ges tillräckligt med utrymme 

för att experimentera.
Carvingteknik tränas med fördel i 

Björnbacken och för nybörjaren  nns 
ett  ertal  ackare partier. Barnen kan 
åka varv på varv i skidkarusellen, in-
nan de övergår till perfekta barnbackar 
där de kan utvecklas som skidåkare.

I Trillevallen får du variationsrik 
skidåkning för alla typer av skidåkare. 
Lägg därtill trevlig liftpersonal, närhet 
till bra boende och mat. En smak av 
riktig fjällvärld med anrik historia, då 
förstår du att valet är enkelt!

Högsta fallhöjd 250 m
Antal liftar 10 
Antal nedfarter 22
Längsta nedfart 1 600 m
Skidskola ja 
Säsong 19 december 
 2009-18 april 2010
Telefon 0647-360 90
E-post info@trillevallen.com
Hemsida www.trillevallen.com

Fallhöjd 191 m
Antal liftar 9
Antal pister 23
Längdspår 17 km och ca 400 km 
 rösade leder
Skidskola ja
Barnområde ja
Funpark ja
Säsong december-april

Storliens sportcenter, 0647-704 44
www.sportcenter.nu
Storliens Gäst- och Stugservice, 0647-705 00
www.storlienservice.se
Storvallen Fjällgård, 0647-70058
www.fjallgarden-storlien.com
Restaurant Flamman, 0647-700 10
www. amman.se 
STF Storvallens vandrarhem, 0647-700 50
www.stfstorvallen.se 
Storvallen Fjälltomter AB, 070-696 50 07
www.visjovalen.se
Restaurang Le Ski & Lodge, 0647-701 51
www.leski.se
Storliens Högfjällshotell, 0647-701 70
www.storlienfjallen.se
 

Sveriges närmaste riktiga � äll
Storlien/Storvallens storhet är att 
det erbjuds en stor variation av både 
boende och aktiviteter i äkta genuin 
kalfjällsmiljö med det vanligtvis, 
djupaste natursnötäcket i Sverige. 

Bo på vandrarhem med gedigen 
helpension, hotell eller i egen stuga. 
Storlien/Storvallen möter dina behov 
oavsett om du vill ha lugn och ro 

eller fart och äkt. 
Åk skoter på na leder, åk hund-

spann, gå på skidtur till bland annat 
Blåhammaren, Sylarna och Storulvån 
eller prova på heliskiing till top-
parna på Snasahögarna. Vidare er-
bjuder vi familjär utförsåkning eller 
fantastisk snowboard/trickåkning i 
en av Sveriges bästa Funparks. 

Besök de na restaurangerna med 
allt från Jämtländska specialiteter till 
BBQ och gör ett besök i butiken med 
delikatesser från Jämtland och fri-
luftskläder. Utrustning till turen eller 
utförsåkningen hyr du i Sportaffären, 
där du även bokar skidskola. 

Storlien/Storvallen är den lilla 
gemytliga orten där du blir bekant 

med personalen och får uppleva en 
trivsam miljö. Hit tar du dig enklast 
med tåg direkt från Malmö, Göteborg 
och Stockholm. Tåget stannar mitt 
i byn och du benner dig mitt i 
fjällvärlden. Du kan också yga 
till Östersund eller Trondheim i 
Norge eller ta bilen. Gör som 
kungafamiljen, välj Storlien!
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BYDALSFJÄLLEN
Fallhöjd 420 m
Antal liftar 17 st
Antal pister 50 st
Längsta nedfart 3 km
Skidskola Ja
Säsong 19/12-18/4
Telefon 0643-200 00
E-post info@bydalsfjallen.se
Hemsida www.bydalsfjallen.se

Snösäkra Bydalsfjällen erbjuder här-
lig skidåkning i riktiga fjäll där du kan 
njuta av all typ av skidåkning. Fall-
höjd från 420 meter samtidigt som 
den längsta nedfarten är över tre kilo-
meter lång. Alla backar har dessutom 
massor av härlig, mjuk natursnö. Vi 
erbjuder en stor variation av backar, 
allt från off-pist till barnvänliga.

Barn- och familjevänligt
Vi är kända för en familjevänlig och 

Välkommen till Bydals� ällen – Jämtlands vinterparadis!
personlig atmosfär och barnen får 
en alldeles särskild omtanke. På 
 era platser  nns speciella barn-
områden där de har roligt bland 
 gurer och slalombanor. Barnen 
kan själva gå ut och leka i snön 
eftersom man ofta bor centralt. Det 
är tryggt för hela familjen.

Du bor ”mitt i backen”
Du bor i stort sett mitt i backen och 
kan låta bilen stå under hela veckan.  

All service, butiker och skidshopar 
ligger på bekvämt gångavstånd vilket 
gör att vistelsen i Bydalsfjällen blir 
ännu trevligare.

Säsongens nyheter
Bland säsongens nyheter märks en 
ny barnlift i Drombacken. Ny lift 
och  era nya nerfarter i lågzon. Samt 
nytt boende, Bydalen och Höglekar-
dalen klart vintern/våren 2010.
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Boka dina flygbiljetter på www.nextjet.se eller
ring oss på 0771-90 00 90. Välkommen!
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Vi erbjuder det lilla extra 
som gör skillnaden!

U T H Y R N I N G  AV  E X K L U S I V T  B O E N D E

Tel 0684-402 80, 070-616 15 58

Upptäck Storhognas 
sköna värld!

Storhogna Högfjäl lshotel l  & Spa
Tel 0682-41 30 00 • storhogna.com

Tel 0684-151 52 • vemdalsskalet.com

Möjligheternas hotellVEMDALEN
H

Ä
R

J
ED

A
LE

N

Det är något speciellt med att komma hem,  framför 
allt hem till Vemdalen. För hur oslagbart är det inte 
att anlända till den plats som så väl överensstämmer 
med den du är och det du behöver för att kunna 
leva ut hela ditt register i och utanför backarna. 
Precis som ett välinrett hem är genomtänkt in i minsta 
detalj, är Vemdalen platsen där vi har nästintill varje 
snö inga perfekt placerad. Vi har inte sparat på 
krutet någonstans och kan därför utlova en magni k 
upplevelse som mer än väl räcker för att du ska vilja 
komma hem igen, och igen, och igen…

Se backarna från stugfönstret
Boendet är viktigt när liftarna stannat för 
dagen. Våra stugor, lägenheter och hotellrum 
är välutrustade med de bekvämligheter som vi 

Vemdalsskalet, Björnrike, Klövsjö/Storhogna – tre skidområden i ett

Fallhöjd 440 m 
Antal liftar 30
Antal pister 51
Skidskola ja
Barnområde ja, 4 st
Längsta nedfart 2 010 m
Elbelysta backar 10
Total pistlängd 45,5 km
Telefon 0771-84 00 00
Hemsida www.skistar.com

vet uppskattas av skidentusiaster och  ertalet 
av våra boenden är belägna intill backarna. Ett 
exempel är Sörgårdarna i Vemdalsskalet som 
ligger alldeles intill barnområdet, ett mycket 
uppskattat läge både på morgonen och på 
eftermiddagen.

Barnen är  hedersgäster
Vi har jättesnälla barnområden, skiddagis  och 
barnskidskola där skrattet är det allra viktigaste. 
Därför att när barnen har det bra – då har 
föräldrarna det bra.

Världens bästa skidskola
Tre gånger har vi blivit utsedda till världens bästa 
skidskola av den engelska resebyråjätten Neilsons 
gäster. Oavsett om du är förstagångsåkare eller 
avancerad har  du kommit helt rätt.

Vemdalsskalet

Klövsjö och Storhogna Björnrike

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information
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Boka på idrefjall.se eller 0253-411 56

Latare fjällsemester.
Unna dig och familjen en bekväm fjällsemester i vinter. Med vårt 

all inclusive-erbjudande har det aldrig varit enklare att semestra 

hos oss. Allt ingår och det enda du behöver tänka på är vilken 

av våra 41 nedfarter du ska välja för nästa åk. Välkommen! 

Prisex. weekend 2 660:-/vuxen exkl. boende.

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information
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Idre Fjäll – � ällsemester på riktigt

Liftar 30
Nedfarter 41
Längsta nedfart 2,8 km
Högsta fallhöjd 307 m
Total pistlängd 29 km
Elbelysta längdspår 13 km
Längdspår 65 km (preparerade)
Avstånd från: Stockholm 46 mil
 Göteborg 58 mil
 Malmö  87 mil
Telefon 0253-411 56
E-post info@idrefjall.se
Hemsida www.idrefjall.se

Vinterdrömmar 
Drömmer du om snö, om vita vidder, 
stillhet och klar fjälluft? Drömmer 
du om en vit jul i år? Om sol, skratt 
och riktigt bra skidåkning? Då vill 
vi hälsa dig och din familj varmt 
välkomna till Idre Fjäll.

Vinterparadis
Idre Fjäll ligger mitt i Sverige och 
är en av landets snösäkraste platser. 
Vår skidanläggning ligger på toppen 
av Gränjesvålen, omgiven av era 
mäktiga fjälltoppar och med milsvid 
utsikt över skogar och sjöar. I drygt 
40 år har vi sysslat med det vi gillar 
mest; snö och skidåkning. 

Med 41 nedfarter i alla väder-
streck och massor av bra boende är 
Idre Fjäll idag en av Sveriges största 
skidanläggningar.

Barnen i fokus 
En semester på Idre Fjäll är skoj 
och skratt och möjlighet att ägna tid 
åt varandra. Här kan ni glädjas åt 

barnens framsteg i skidskolan och 
skratta åt pappas vurpor i backen. Det 
är viktigt att semestern blir en rolig 
upplevelse för hela familjen. Där-
för är Idre Fjäll en skidanläggning 
med barnen i fokus. Det betyder 

att det mesta här på ett eller annat 
sätt kretsar runt barnen, men för 
den skull har vi inte glömt bort de 
vuxna.

Mer skidåkning med Idrepasset
Vi fortsätter med förra årets succé Idre-
passet som även ger dig tillgång till 
Fjätervålens 18 nedfarter. Fjätervålen 
ligger bara en fjälltopp bort (ca 20 
min) och med Idrepasset kan du glida 
runt i hela 59 härliga backar.

På längden
För den som vill njuta skidåkning 
på tvären nns 65 km preparerade 
längdspår i vacker fjällmiljö och 
varierande terräng. Sammanlagt 
nns cirka 13 km elbelysta spår. 

Bo och trivas
Boendet är en viktig del av semestern 
och på Idre Fjäll nns allt för en 
lyckad vistelse. Det mesta av vårt 
boende är så kallat ski-in/ski-out 
vilket betyder att du har pisten 

alldeles utanför dörren. När det 
börjar kurra i magen nns mängder 
av restauranger att välja mellan.

Övriga aktiviteter
Följ med på en stämningsfull 
släd- eller ridtur eller skotertur som 
avslutas med vedeldad bastu direkt 
under vintergatan. Nu kan du också 
följa med på guidade skidturer 
uppe på kalfjället eller i spännande 
urskog. I Sporthallen nns massor 
av aktiviteter som bollsporter, 
bowlingbanor, arkadspelshall och 
inte minst vår inomhuspol med 
äventyrsdel för de minsta.
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Mer skidåkning 
med Idrepasset!
Med Idrepasset får du tillgång till Idre Fjälls
41 nedfarter och Fjätervålens 18 nedfarter 
– totalt 59 nedfarter på ett skipass!

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information
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IDRE/ÄLVDALEN
 FJÄTERVÅLEN  WÄSABERGEN
Fallhöjd 317 m 250 m
Antal liftar 4 2
Antal pister 18 7
Längdspår 16 km
Skidskola ja ja
Barnområde ja ja
Säsong december-april december-april
Telefon 0253-211 43 0251-510 05
E-post info@fjatervalen.se info@wasabergen.se
Hemsida www.fjatervalen.se www.wasabergen.se

Älvdalen – en bra bit av Dalarna! 
Här �nns Dalarnas längsta, mest varierande och branta skidbackar.
Från Älvdalen i söder till Grövelsjön 
i norr erbjuds alpin skidåkning för 
familjens alla medlemmar. Söker du 
avkoppling med bra boende och ett 
förnämligt aktivitetsutbud kan an-
läggningarna i Idre, Fjätervålen och 
Wäsabergen stilla dina önskemål. På 
köpet får du också en naturupplevelse 
av sällan skådat slag.

Fjätervålen
Ett eldorado för alla typer av skid-
åkare mitt i vildmarken, långa, 
breda, välpreparerade nedfarter och 
obegränsad offpist på kalfjället. 
Snöpark med preparerade hopp 
och trix. Det är en fördel att alla 
backar sammanstrålar på ett ställe. I 
Fjätervålen kan alla åka sina favorit-
backar och vid backens slut hittar 
man alltid varandra igen.

Trots de stora åkytorna känns 
anläggningen liten och familjär. 

De cirka 200 privatägda stugorna 
har olika standard och olika pris-
klasser, alla i naturskönt läge 
nära backe och längdspår. Några 
stavtag från stugknuten hittar du 
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20 km preparerade skidspår. Inom 
Naturreservatet som innefattar 
fjälltopparna Städjan 1131 m.ö.h., 
Nipfjället 1192 och Fjätervålen 
1002, finns flera kryssmarkerade 
skidleder.

Wäsabergen
Mellan Älvdalen och Mora ligger 
våran hemtrevliga och familjära 
skidanläggning. Wäsas långa och 
välpreparerade backar har allt för 

både nybörjare och experter. I vår 
snowpark åker och tränar några av 
Sveriges bästa snowboardåkare. 
Wäsabergen erbjuder ett stort utbud 
av aktiviteter – varför inte prova på 
snowtubing eller skotersafari. En 
skidsemester i Wäsa är ett mycket 
prisvärt och uppskattat alternativ. 
Boende i stugby (välj mellan 4, 6 
och 8-bäddsstugor) 200 meter från 
skidanläggningen.

Wäsabergen

Fjätervålen
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på våra resemål. I år kan våra gäster 
för första gången dessutom kliva in i 
en helt ny värld av upplevelser – Ex-
perium. 

All Inclusive Familj
Det är enkelt att vara en familj i Sälen, 
boka All Inclusive Familj. Frukost 
i kylen när ni kommer, lunch och 
middag på någon av restaurangerna 
i området. Det  nns stor variation i 
restaurangutbudet för både barn och 
vuxna.  Gratis  för barn till och med 
sju år.

Att bo i Sälen -  något för alla
Här kan du hyra just det boende du 
söker - stuga, hotell eller lägenhet. 
Välj och vraka i det enorma utbudet 
i Sälenfjällen! Kanske hittar du ditt 
eget vinterparadis här?

Experium  – årets nyhet
En helt ny värld kommer att öppnas i 
december. Bada i timmar, surfa 
på vågorna, ät den godaste maten, 
njut av en stunds rogivande vila i 
relaxen, ge kompisarna en match 
i bowling, titta på  lm och skratta 
åt barnens vilda upptåg i leklandet. 
Gammal eller ung, i behov av lugn 
och ro eller äventyr, Experium har 
upplevelser för alla, året runt.
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Våra gäster är ovanligt bra på att 
njuta av sin skidsemester. Inte 
konstigt, med tanke på att Sälen 
också är ett ovanligt genomtänkt 
snöparadis. Med hela familjen i 
fokus är det förstås en självklarhet 
för oss att erbjuda fantastisk skid-
åkning, från lättaste lätt till de 
riktigt tuffa nedfarterna. 

Vitt skilda åldrar och viljor är 
förstås vanliga i Sälen och vi har 
därför de mest varierande former av 
bekvämligheter, aktiviteter och sköna 
platser, för både äventyr och vila. 
Unika Trollskogen i Hundfjället, 
Tandådalens parkmecka, Skandina-
viens största knappliftssystem i Lind-
vallen och det barnvänliga Högfjället 
är bara några exempel på variationen 

Fallhöjd 303 m 
Antal liftar 84
Antal pister 113 
Skidskola ja
Barnområde ja, 9 st
Längsta nedfart 2 500 m
Elbelysta backar 31
Total pistlängd 82 km
Säsong                 december–april
Telefon                0771-84 00 00 
Hemsida www.skistar.com

SkiPass – fyllt med mervärden
Sälenpasset innehåller förutom över 
100 pister, en hel del erbjudanden. 
Till exempel 20 % rabatt på entrén 
till Experium. SkiPass är billigast  
om du förbokar på skistar.com

Världsunik skola
50 000 skidsugna, unga som gamla,  
tog ”examen” i vår skidskola un-
der förra säsongen. Är det någon i 
familjen som behöver hjälp i vinter? 
Boka en plats hos oss, samtidigt som 
du bokar resten av din vintersemester.

Skandinaviens bästa skidort för barnfamiljen!

Lindvallen och Högfjället

Tandådalen och Hundfjället
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Bo Mitt i backen Stöten – Sälen

www.salenboende.se   0280-85 000   info@salenboende.se

Sälen Lindvallen - Högfjället - Kläppen
Tandådalen - Hundfjället - Stöten

Skidsemester på över 30 skidorter.

Weekend i KläppenKläppenKl
to-sö - fr 1.520:-/stuga
Sjungarbacken - 6 bäddar, äddar, äddar Lift: ift: if 75m

Sportlov i Stöten
sö-to - fr 4.955:-/lägenhet

Stöten Mitt - 4+2 bäddar, Lift 50m

Boka årets bästa semester nu!
Julspecial i LindvallenJulspecial i LindvallenJul
sö-sö - fr 4.405:-/stuga
Gröna Byn - 4+2 bäddar, Lift 200 m

Kortvecka i Tandådalen
sö-to - fr 1.095:-/stuga

Grå Fritidsbyn - 4+2 bäddar, äddar, äddar Lift: 100ift: 100if m

054-10 24 00 - bengt-martins.se 
eller Resia - 0771-92 92 92

Rehnbergs stuguthyrning i Tandådalen
0280-333 26, 070-644 26 13, 073-714 44 54

www.fjallstugor.net

Stugor i Sälenfjällen

Tel: 0302 33280
www.merrell.se

SIREN SPORT GTX XCRSIREN VENT MID GTX SIREN SPORT GTX XCR

SÄLEN

Här hittar du det mesta om Sälen

www.salen.info

www.dalskidan.se, t fn 0280–204 04

SKA DU 
TILL SÄLEN 
I VINTER?

HYR AV OSS 
SOM KAN ÅKA 
SKIDOR.
Fr 290:-/vecka.
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VIP-veckor 
bara för barnenBoka vecka 2 eller 3 

och få Trolles VIP-kort gratis.
Gäller barn 3–8 år

(värde cirka 400 kr).

Trolle & 
Trollas VIP

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information
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Bakom Kläppen står familjen Eriksson 
med pappa Per vid rodret, Gustav i 
driften, Jonatan i spårmaskinen och 
mamma Metta vid massagebänken. 
Du kan vänta dig många vänliga 
leenden, glada tillrop vid liften och 
människor som hela tiden gör sitt 
yttersta för att du ska få ditt livs 
bästa semesterupplevelse. 

Snö är inte längre en självklarhet 
för oss nordbor. Men trots gröna 
gräsmattor i en stor del av landet 
hade vi så sent som i fjol meterhöga 
drivor med natursnö i Sälen och 
rekordmånga besökare. Så vill du 
vara säker på att få uppleva en riktig 
vinter är det läge att boka en vecka i 
Kläppen redan nu!

Oavsett vilken lift du väljer nns 
både lätta och svåra pister inom 
räckhåll, vilket är ganska unikt för 
en skidanläggning. Från toppen kan 

KLÄPPEN
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Fallhöjd 315 m
Antal liftar 15
Antal pister 32
Snowpark 2
Längdspår 36 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 11 december 2009 – 18 april 2010
Telefon 0280-962 00
E-post info@klappen.se
Hemsida www.klappen.se

Kläppen i Sälen är som en stor familj!
Kläppen drivs med mycket hjärta och det kommer du att märka

du även åka lätt och långt i Rådjurs-
stigens tre kilometer långa slinga. 
Mycket uppskattat inte minst av ny-
börjare som vill prova vingarna utan-
för lågfartsområdet. Eftersom skid-
åkningen är så varierande slipper 
du ett annat problem – nedfarter som 
är för svåra. I Kläppen ser du sällan 
skidåkare som hasar nerför backarna. 
Kläppens baksida har era sköna 

nedfarter inramade av snötyngda 
granar. Du kommer att märka att 
naturen ser annorlunda ut här. Mer 
mystisk och tät. Fram eller bak. Du 
väljer själv. 

Skogen är vi rädda om
Med skidåkning i fyra väderstreck 
kan du följa med solen runt berget. 
Skulle det råda dimma på ena sidan 

VIP-veckor
bara för barnenBoka vecka 2 eller 3 

och få Trolles VIP-kort gratis.
Gäller barn 3–8 år

(värde cirka 400 kr).

Trolle & 
Trollas VIP

är det ofta klart väder på andra delar. 
Vill du sitta och lapa sol, nns sol-
stolar utställda på Tranantorget, bara 
att slå sig ner.

På Kläppen har vi sparat mycket 
skog som skyddar pisterna från 
vind och bidrar till god snökvalitet. 
Skogen ger också backarna karaktär 
så att de upplevs allt annat än lika.

Johan Lilja, Magnus Sterner, Stefan 
Karlsson är bara några av de världs-
åkare som bidragit till att Kläppen 
utsetts till Sveriges bästa Snowpark 
under snart ett decennium. Alla har 
de tillbringat många timmar bland 
rails, hopp och half pipes och sedan 
kommit med önskemål som skapat 
nya utmaningar. De har inte bara 
förbättrat sina egna prestationer. 
De har även bidragit till att parken 
ständigt utvecklats. Välkommen 
till Kläppen!

Det mesta har en baksida, 
och vår är  riktigt rolig

Kläppen Snowpark 
Made by Sveriges bästa åkare
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STÖTEN

Sälens bästa skidåkning för hela familjen hittar du i Stöten
 – ski in ski out-anläggningen med mer än bara skidåkning.
Längst norr ut i Sälen, strax innan 
norska gränsen, ligger backarna 
med Sälens högsta fallhöjd. Stolt-
heter som världscupklassade Älvan 
och World Cup-backen har genom 
åren fyllt många skidåkarlår med 
mjölksyra. Nyligen kördes även 
alpina SM i just dessa backar. 

Men Stöten har så mycket mer 
skidåkning än så. För ytta blicken 
åt vänster på pistkartan så  ackar 
terrängen ut och de gröna familje-
backarna tar över i färgskalan. 

Sveriges första Big Air Bag
I Funparken, i Stöten  nns Sveriges 
första Big Air Bag. En jättelik air-
bag som garanterar en mjuk land-
ning oavsett om du är nybörjare 

Fallhöjd 370 m
Antal liftar 20
Antal pister 30
Snowpark 1
Längdspår 15 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 10 dec – 18 april
Telefon 0280-75 000
E-post info@stoten.se
Hemsida www.stoten.se

SÄLEN FÖR FÖRÄLDRAR. OCKSÅ.Sälens högsta fallhöjd, två världscupklassade backar och nästan inga liftköer. Boka resa på www.stoten.se eller 0280-75000.

HUGO 5 ÅR.

” DE SITTER JU ALLTID OCH HÄNGER
FRAMFÖR DATORN. DET ÄR SKÖNT ATT

 SE DEM RASA AV SIG I OFF PISTEN.”

eller proffs. Klassikern i Stöten är 
ett åk i Mormors störtlopp, hela 2,6 
kilometer i lagom lutning ner mot 
barnområdet på Soltorget. 

Från backarna tar du dig en-
kelt hem till stugan då hela Stöten 
är byggt enligt principen ski-in 
ski-out. Anslutningsliftar och trans-
portsträckor går till alla stugbyar, så 
oavsett om du bor i de lite enklare 
Ranchen eller i de mäktiga timmer-
stugorna i Soltorgsbyn, kan du låta 
bilen stå under hela vistelsen.

Efter skidorna
Mitt i Stöten, på Skidtorget, lig-
ger aktivitets- och konferenshuset 
Vattufjäll. Ett paradis för de som 
har krafter över till bad och bus 
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i äventyrsbadet, en hård kamp 
på bowlingbanan eller tvärt om, 
vill varva ner och unna sig en 
behandling i SPA-delen. Missa inte 
heller barnens stora favorit, Vargy, 
världens snällaste varg. Maskoten 
som alltid tar med barnen på glada 
upptåg och äventyr.
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ORSA/GRÖNKLITT
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Fallhöjd 165 m
Antal liftar 12
Antal pister 23
Längdspår 70 km längdspår, 
 varav 9 km elbelysta 
 och 4,2 km konstsnö 
 Ofciellt Vasaloppscenter
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong december-april 
Telefon 0250-462 00
E-post info@orsagronklitt.se 
Hemsida www.orsagronklitt.se

Grönklitt är skidanläggningen med världens största isbjörnsanläggning som granne.
Här ”samsas” skidåkarna med tigrar, vargar, lodjur och björnar. 
Fast utbudet växer värnar Grönklitt 
om den lilla anläggningens charm. 
Ordet ”nära” är ständigt återkom-
mande. Nära till alla aktiviteter, 
boende och rovdjuren i björnparken 
och nära till bland annat Stockholm 
(bara 33 mil). 

Stugorna ligger i anslutning till 
skidåkningen. Det nns vandrarhem, 
en fyrstjärnig camping, charmiga 
stugor, lägenheter och riktigt lyx-
boende. Limbygården är Sveriges 
största och mest exklusiva pistnära 
uthyrningsstuga med plats för 24 
personer. I självhushåll kostar det 
otroligt nog inte mer än en vanlig 
stuga per person. Du bokar boende 
enkelt på nätet via vårt online system. 

Varierat alpint utbud
Det nns 23 välpreparerade nedfarter 
i alla svårighetsgrader. Grönklitt är 
ett mycket snösäkert område och 
natursnön kompletteras med ett 
kraftigt utbyggt snökanonsystem. 

I Sportshopen, som även är 
Ofciellt Testcenter för Fischer och 
Salomon samt Ofciellt Craft Center, 
hittar du det mesta för alpin- och 
längdåkning. Norrsidan med en Fun 
Park är Grönklitts alpina centrum, 
där bland annat eliten i Speed-
ski regelbundet tävlar och tränar. 
Sydsidan bjuder på snällare ned-
farter och här ligger barnbackarna, 
Blåbärsskogen och Rovdjursslingan 
med talande och sjungande gurer 
och berättande rovdjur. Nytt för i år 
är Mini Fun Park i Bananen.

I Grönklitt är allt nära och 
barnen tar sig enkelt runt på egen 

hand. Grönklitt bjuder även på n 
längdåkning och är åter utsett till 
Ofciellt Vasaloppscenter. Dessutom 
är Grönklitt  även Swe Ski Team 
Of cial Resort. Det innebär att det 
svenska längdlandslaget årligen har 
ett av sina träningslägerläger här.

Öga mot öga med isbjörnar
Vinterns stora nyhet i Grönklitt 
är Polar World, världens största 
isbjörnspark. Här lever två underbara 
isbjörnar i ett 41 000 kvm stort hägn, 
med två dammar, ett jättesnöberg 
och en stor informationsdel, som 
belyser livet på arktis och de utrot-
ningshotade björnarna. Polar World, 
som är en del i Orsa Björnpark har 
öppet året runt. Isbjörnarna går 
aldrig i ide.

I Rovdjurscentrum nns perma-
nenta utställningar om bland annat 
rovdjur och en stor souvenirshop. 

Andra familjeaktiviteter är 
skoter, ske, hundspann, bowling i 
Orsa och långfärdsskridskor. För 
barnen nns Blåbärsklubben, Lilla 
Vasaloppet och Småstjärnorna.

God mat avnjuts i restaurang 
Ugglan & Björnen eller i Toppstugan.

Res miljövänligt med Fjällexpressen
Nu kan du ta bussen direkt 
till Grönklitt från Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Köpenhamn. 
Välj att åka per vecka, kortvecka 
eller weekend. Givetvis går det 
utmärkt att även åka tåg eller ta 
lågprisyget till Mora och sen  åka 
lokalbuss de sista tre milen.

Vintercamping
Bara 15 kilometer och tio minuter 
från Grönklitt ligger fyrstjärniga 
Orsa Camping, vackert belägen vid 
Orsasjön. Här bjuds på skridsko-
åkning, bowling, skoter och ske. 
Du kan bo med husvagn eller husbil, 
alternativt i prisvänliga stugor med 
självhushåll.
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Program och info om anmälan, 
tider och platser på www.runn.se 50km

EUROPAS LÄNGSTA 

PLOGADE BANOR!
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I Bjursås  nns även pizzerior 
och skidrestaurangen serverar ham-
burgare och smårätter.

Bekymmersfri semester
I skidshoppen hittar du allt du be-
höver. Här kan du hyra toppmodern 
utrustning för alla aktiviteter, eller 
varför inte köpa en ny utrustning - till 
bra pris.

BJURSÅS

Då Bjursås har ett gynnsamt vinter-
klimat, som börjar redan i slutet av 
november och håller i sig till mitten 
av april, är Bjursås SkiCenter en 
av Dalarnas mest snösäkra skid-
anläggningar.

Med 20 olika nedfarter och 7 
liftar är det lätt att hitta sin favorit. 
Det härligt långa Björnlutet, den 
branta Velodromen eller varför 
inte prova vår kombinerade skid- 
och snowboardpark. The Soulpark 
är gjord för att passa både nybör-
jare och proffs. Bjursås SkiCenter 
erbjuder även längdskidåkning, 
dels ett elljusspår på toppen, dels 
 era spår i varierande längd i byn 
Sörskog, som ligger cirka 10 km 
från anläggningen.

För de allra yngsta skidåkarna 
 nns en egen inhägnad backe med 

Skicentret som är omgivet av berg och snösäkert. 
Välkommen till Bjursås - Dalarnas Schweiz!

egen lift. Här kan man i lugn och ro 
utforska glädjen med utförsåkning. 
Givetvis kan man också ta hjälp av 
skidskolan om man vill utvecklas.

Ät och bo bra
I dagsläget erbjuds cirka 220 bäddar 
fördelat på fräscha stugor med 
självhushåll samt en husvagns-
camping med bland annat ett 
nybyggt servicehus. Här  nns 
möjlighet att ställa upp husvagnen 

en hel säsong eller för en kortare 
period. Både stugorna och campin-
gen ligger i direkt anslutning till 
liftarna. 

Bäverhyddans Värdshus är 
hjärtat i anläggningen. Här kan 
du avnjuta allt från dagens lunch 
till stämningsfull middag med 
fullständiga rättigheter. Det är 
givetvis här den häftiga Afterskin 
utspelar sig. 

En trappa upp i samma byggnad 
 nns en modern konferenslokal 
med plats för 80 personer. En 
trappa ner ligger den mysiga relax-
avdelningen. Där kan du koppla 
av med bastu, två pooler och 
solarium efter en skön skiddag. 
Som avslutning på kvällen  nns 
även ett vedeldat utomhuskar som 
kan bokas. 

Fallhöjd 180 m
Antal liftar 7
Antal pister 20
Längdspår Varierade längder samt elljusspår
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong december-april
Telefon  023-77 41 77
E-post info@bjursas.com
Hemsida www.bjursas.com
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ROMME ALPIN
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Fallhöjd 275 m 
Antal liftar 12, varav två 6-stols Expressliftar.
                     1 skidband
Antal pister 23
Längsta nedfart 2 700 m
Skidskola ja
Säsong december till april
Telefon 0243-79 58 00
Adress Romme Alpin, 781 98 Borlänge
E-post alpin@rommealpin.se
Hemsida www.rommealpin.se

I vinter öppnar Romme Alpins första 
boende direkt vid backen, Romme 
Alpin Ski Lodge. Där är sängarna 
bäddade när ni anländer och frukosten 
uppdukad varje morgon. 

Rymligt boende
Rummen i nya Ski Lodgen är 
rymliga med 4 till 6 bäddar. Alla 
rum har golvvärme i badrum och 
hall samt torkskåp och fritt trådlöst 
internet. På översta våningen 
erbjuds några speciella rum med 
privat bastu eller sovloft. När du 
har lämnat dina skidor och stavar i 
skidrummet kan du vila benen i den 
nya restaurangen eller i lodgebaren. 

Skidåkning som i � ällen
Romme Alpins variationsrika skid-
system med 23 nedfarter fördelade 
över hela 19 km pist erbjuder något 
för alla, oavsett ålder och skidvana.
Romme Alpin består nu av två 
berg, Solklinten och Snöberget. Båda 

topparna nås med snabba och bekväma 
expressliftar. I vår juniorpark  nns 
roliga hopp och rails anpassade för 
juniorer. Skidåkning som i fjällen 
fast mycket närmare dig. 

Nyutvecklat nybörjarområde
Till den här säsongen har lutningen 
i nybörjarområdet jämnats ut och en 
ny lättåkt knapplift samt ett skid-
band har installerats. 

Toppstugan
Toppstugan är väl värd ett besök. I 
den speciella byggnaden av timmer-
stockar huggna intill skidbackarna 
kan du värma dig framför brasan, äta 
husmanskost i à la carte-restaurangen 
eller dricka varm choklad i cafédelen. 
Vid bergets fot  nns även Wärdshuset 
med restaurang, café och hamburgeri.

Alltid gott om snö
Romme Alpin har ett av Sveriges 
mest effektiva snösystem. Från 

premiären i december till liftarna 
stänger i början av april  nns det 
alltid tillräckligt med snö.

Skidresa över dagen
Snön, backarna och toppstugan 
är alltid nära, oavsett om du åker 
buss eller bil. På fredag, lördag 
och söndag går det dagsturer med 
buss från Stockholm. Lördagar 
och söndagar går även bussar 
från många orter i Mellansverige. 
Du åker hemifrån på morgonen, 
får en hel skiddag innan bussen går 

Romme Alpin öppnar ny Ski Lodge med Ski in – Ski out
tillbaka efter att liftarna stängt – allt 
till ett lågt pris.

Boka Express
Din smidigaste väg till backen 
är via vår onlinebokning Boka 
Express. För att boka utrustning, 
SkiPass, skidskola, dagstur med 
buss eller boende går du in på vår 
hemsida och väljer Boka Express. 
Då är allt klart när du kommer fram. 
Enklare kan det inte bli. 

Läs mer på www.rommealpin.se
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SÄFSEN
Fallhöjd 180 m
Antal liftar  6
Antal pister  16
Längdspår 115 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong december-april
Telefon  0591-77 50 00
E-post info@safsen.se
Hemsida www.safsen.se
Resa till Säfsen:  27 mil från Stockholm 
 34 mil från Göteborg
Boende:  Timmerstugor med 

6 bäddar, förmedling 
av privathus samt 

 Säfsens Vandrarhem

Säfsen har de två senaste åren blivit 
nominerat till ”Den bästa upplevelsen 
i Sverige*”. Det gör anläggningen 
unik bland fjällanläggningar. Nu sat-
sar man ytterligare på att ge familjer-
na en perfekt vinterupplevelse och 
presenterar en rad nyheter. Oavsett 
om du föredrar fartfylld utförsåkning, 
längdskidåkning eller bara vill njuta 
i ett enastående vinterlandskap är 
Säfsen ett perfekt val. Här  nns något 
för alla.

Massor med nyheter
Med bara 27 mil från Stockholm 
och  34 från Göteborg har Säfsen 
blivit en av de populäraste fjäll-
anläggningarna i Sverige och inför 
årets säsong  nns precis som tidigare 
en rad nyheter som gör vinter-
upplevelsen ännu större. Nya större 
stugor, med upp till tolv sängplatser, 
nytt lek- och äventyrsrum, Filurum, 
för de yngsta, outletsportshop, större 
livsmedelsaffär och utveckling av 
restaurangerna Hyttan kök & bar 
och Solbergets Wärdshus och Café, 

Riktig vintersemester för hela familjen!
är bara några av nyheterna inför 
årets säsong.

Mer boende
Säfsens nya stugor byggs i anslutning 
till Säfsbyn och den norra infarten 
till Säfsen Resort. Samtliga har 
en öppen planlösning, generösa 
sällskapsutrymmen, fullt utrust-
ade kök, och bastu. Dessutom total-
renoveras ytterligare 20 av de populära 
timmerstugorna där samtliga förses 
med egen bastu. Därmed kommer 
Säfsen att ha hela 215 stugor och 
1 420 sängplatser.

För de yngsta
Även för de yngsta  nns som vanligt 
en rad nyheter i Säfsen. I Filurum, 
i centralbyggnaden Hyttan, leker 
och skojar barnens egen kompis 
älgen Filurius och hans vänner med 
barnen. Perfekt under tiden som de 
vuxna njuter av något i baren eller 
restaurangen. Även pulkabacken, 
i anslutning till Hyttan, har 
byggts om och utvecklats med egen 
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snökanonanläggning. Här  nns också 
en ny isbana.

Mat för stora och små
Självklart  nns det i Säfsen ett stort 
utbud av mat för hungriga skidåkare 
i alla åldrar. I Hyttan Kök & Bar 
kan man njuta av en välkomponerad 
à la cartemeny som baseras på temat 
“Vilt & Svenska Klassiker”.
 På Solbergets Wärdshus och 
Café kan barn upp till tolv år äta 
den goda pannkaksbuffén som 
serveras på tisdagar och lördagar 
under hela säsongen.

Komplett outletbutik 
Andra nyheter från Säfsen i vinter är 
att sportshopen Björnen utvecklas till 
en komplett outletbutik med en rad 
kända varumärken. Livsmedelsbu-
tiken blir dubbelt så stor, restaurang 

Hyttan kök & bar  utökas med  er 
sittplatser, nya textilier och möbler 
samt ny belysning, som skapar 
en lugn miljö där alla känner sig 
välkomna.

Många olika aktiviteter
Förutom fartfylld utförsåkning kan 
man även njuta av Säfsens välplane-
rade längdspår med 115 kilometer 
för både skating och klassisk stil. 
Man kan också prova på skoter-
safari, följa med ut i vinter-
landskapet på hästryggen eller 
njuta och koppla av med ett bad i en 
av de vedeldade tunnorna.

* Det internationella priset “TRIP 
Global Award” delas i år ut till “Den bästa 
upplevelsen i Sverige”. Bakom utmärkelsen 
står Rese- och Turistnäringen i Sverige, i 
samarbete med Visit Sweden.
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Du be nner dig 630 meter över 
havet på Långberget i nordligaste 
Värmland. Utanför hotellet väntar 
63 km nypreparerade längdspår 
i absolut toppklass. Packa din 
ryggsäck med  ka och njut av still-
heten och den klara, friska luften. 
Ta en skidlektion med barnen eller 
följ med på snöskotersafari. På 
kvällen njuter du av en god bit mat 
och ser hur dagens sista solstrålar 
kastar långa rödrosa skuggor över 

LÅNGBERGET

Vinteraktiviteter för hela familjen!

Fallhöjd  50 m
Antal liftar  1
Antal pister  2 (längsta 350 m)
Längdspår  63 km, varav 8 km 
 med konstsnö, samt 
 8,5 km elbelyst
Skidskola  ja
Barnområde  ja
Säsong  november–april
Telefon  0564-260 50
E-post  info@langberget.se
Hemsida  www.langberget.se

Sälenfjällen borta i fjärran. Dags 
att gå till sängs och samla krafter 
till en ny dag med många nya 
upplevelser. Långberget kan erbjuda 
både hotell, stugor och vandrarhem. 
Det  nns också cafeteria, och en 
restaurang med fantastisk panorama-
vy och fullständiga rättigheter Oav-
sett vad du väljer att göra möts du av 
mycket snö, en avslappnad atmosfär 
och genuin vinterglädje.

HOVFJÄLLET

SUNNE

På Hovfjällets skidanläggning får 
du alltid ett varmt och personligt 
mottagande. 

En fantastisk naturupplevelse 
i Sveriges sydligaste fjällnatur. 
En skidåkning som passar hela 
familjen i våra 15 nedfarter. 

Att vi kallar oss Värmlands 
snösäkraste skidanläggning är 
inte tomt skryt. Oftast öppnar vi i 
början av december och har öppet 
över påsk.

Fallhöjd 156 m
Antal liftar 6
Antal pister 15
Längdspår 20 km
Skidskola ja

Specialpaket stuga sön-tors inkl. skipass mån-
tors. Totalpris 6 personer vecka 2-6 2.990 kr 
vecka 9-12 3.975 kr

Barnområde ja
Säsong december-april
Telefon 0560-313 00
E-post info@hovfjallet.se
Hemsida www.hovfjallet.se

Hovfjället där hela 
familjen kan vara 
tillsammans

Fallhöjd 265 m
Antal liftar 7
Antal pister 9 (längsta 1 800 m)
Längdspår  Vid Akka-stadion
Skidskola  ja
Barnområde  ja
Säsong  december-april

Åkglädje på hög nivå!
Ski Sunne är ren åkglädje. Här kan du 
kasta dig utför adrenalinpumpande 
branter. Ta luft under skidorna i 
funparkens hopp, eller utforska 
skogsbanor och orörd offpist. Vila 
sedan upp dig med några av-
slappnade glidaråk i Ekebybacken. 
Ski Sunnes lekfulla skidskola har 
genom åren fostrat tusentals glada 
skidåkare. Här kan du tryggt lämna 
barnen och själv ägna dig åt mer 
avancerad åkning. Sedan kan ni 
träffas över en matbit vid någon 
av de populära grillplatserna, i dal-
centrets restaurang eller i topp-
stugan. Ski Sunne är en komplett skid-
anläggning för hela familjen.

Telefon  0565-602 80
E-post  info@skisunne.se
Hemsida  www.skisunne.se
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VALFJÄLLET

Valfjällets Vinterlekland i västra 
Värmland har spännande och roliga 
utmaningar för alla åldrar. Här 
bjuds du på omväxlande åkning, 
med bredare stråk för nåkare och 
lite smalare och knixigare för dig 
som kräver lite mer. Den längsta 

Fallhöjd 220 m
Liftar 5
Pister 10
Längdspår 15 km
Skidskola ja
Barnområde ja

Vinterlekland för alla åldrar
nedfarten är 1800 meter lång. Här 
nns även ett snowboardland för 
dig som föredrar bräda. Valfjällets 
Vinterlekland med sina snölaby-
rinter, hemliga gångar, kojor, spår, 
pulkabackar och mycket mer är 
perfekt för barnfamiljer. 

Säsong december-mars 
Telefon  0571-321 62
 0705-29 97 33
E-post info@valfjället.se
Hemsida www.valfjället.se

GILLERSKLACK
Fallhöjd 100 m
Antal liftar 5 st
Antal pister 6 st
Längsta nedfart 1000 m
Skidskola ja
Säsong januari-mars
Telefon 0580-125 00
E-post info@gillersklack.com
Hemsida www.klacken.com

Hemsida www.bergslagen.se 
Telefon 0581-120 50

En vintersemester på Klacken er-
bjuder en variation av upplevelser 
för hela familjen. Förutom skid-
åkning kan du träffa skogens konung, 
åka häst & släde och mycket mer.

Du behöver heller inte spendera 
timmar i bilen för att komma hit. 
Bor du i Mälardalsområdet är du 
framme inom tre timmar och väl 
här kan du låta bilen stå.

Alla attraktioner på anläggningen 
 nns nära dig och är sammanbundna 
via glidspår och lift. På toppen hit-

Klacken – ett berg i Bergslagen, fyllt av upplevelser
tar du centrumanläggningen där du 
efter en dags vinteraktiviteter kan 
koppla av i vårt inomhusbad eller 
äta en god måltid i vår restaurang.

Skidåkning för hela familjen
Vi har backar för både stora och 
små, duktiga som nybörjare. Många 
är det som lärt sig att åka skidor 
här hos oss och som nu kommer 
tillbaka för att lära sina barn och 
barnbarn. Totalt  nns det sex ned-
farter av skiftande svårighetsgrad, 

samt barnområde med barnbacke 
och pulkabacke.

För de som hellre vill åka på 
längden, brukar de första längd-
spåren vara preparerade redan i 
början av december. Här  nns totalt 
28 kilometer spår i vildmark och 
skog, varav 3 kilometer är elbelyst.

Vi är inte störst, bäst och 
dyrast, men vi är lagom, bra och 
prisvärda. Prova oss och kom till 
Bergslagen i vinter!
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Rikstäckande bilassistans
020-912 912
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Det är ingen slump att Branäs har 
vunnit stora barnsemesterpriset tre 
år i rad (70 000 föräldrar har röstat 
2009). Branäs mål är att vara den 
bästa skidorten i Skandinavien för 

hela familjen. 
En kombination 

av bra skidåkning, 
boende nära backen 
och aktiviteter för 
hela familjen gör 
att Branäs är första-
handsvalet för många 
familjer. 

Närhet till allt
Branäs ligger bara 
17 mil norr om Karl-
stad och några tim-
mar från Göteborg 
eller Stockholm. I  

norra Värmlands skogar möts du av 
riktig vinter, varje vinter! Snögaranti 
från december till april och ett nytt 
modernt snösystem i varje backe.  

gör inte ont!
Branäs gäster har önskat sig en 

blå backe hela vägen ner till dalen 
från toppen. Nu breddar vi Sidvinden 
och ger den en ny sträckning. Backen 
blir sammanlagt 3 km lång i blå 
lutning.

Boka online
Det går både snabbt och är enkelt 
att boka på www.branas.se. Här 
hittar du all information, bokar 
boende, förbokar utrustning, ski-
pass och skidskola så att du slipper 
allt vad kö heter när du anländer 
till Branäs. Varför krångla mer 
än nödvändigt? Börja semestern 
direkt när du kommer fram, alltså 
med ett åk i backen!

Sveriges bästa skidanläggning för barnfamiljer!
Parkera bilen när du anländer
Du bor bekvämt nära backen, din 
utrustning körs ut till ditt boende 
om du förbokar. Du äter gott i någon 
av Branäs restauranger i dalen eller 
uppe på berget. 

415 fallhöjdmeter och 2,5 km 
långt åk i röd lutning ger garanterat 
mjölksyra. Dessutom kan du åka 
om och om igen till kl 19.00 varje 
dag. Gondolen gör att nybörjare så 
väl som avancerade åkare kan ta sig 
runt i hela skidsystemet.  

FIS Worldcup i Skicross 2010
Är det adrenalin du söker skall du 
prova Dog Parken med hopp och 
rails eller utmana familj och vänner 
i skicrossbanan – kittlar dödsskönt 
i kistan!

Banan byggdes inför världs-
cupen 2009 som blev en succé. 
Sporten är relativt ny men har fått 
ett rejält fäste i Branäs. Skicross-
landslaget har sin hemmaarena 
här och är även med och bygger 
banan. Branäs är ensam i världen 
med att bygga banan från grunden, 
i marken, för att sedan lägga snö 
över. Finalen för Världscupen 2010 
kommer att gå på lördagen den 
6 mars under vecka 9. Missa inte 
årets häftigaste event!

Nyheter
Nu köper Branäs in en Big Air Bag 
till Dog Parken. Det är som en stor 
uppblåsbar madrass som tar emot 
dig i landningen efter hoppet. Det 
betyder att du kan träna på vilket 
hopp som helst och det spelar 
ingen roll om du landar på huvudet, 
ryggen, sidan eller fötterna – det 

Fallhöjd  415 m
Antal liftar  13 varav en gondollift
Antal pister  23
Kvällsåkning  ja, fram till 19 varje dag
Längdspår  20 km
Skidskola  ja 
Barnområde  ja, 2 st 
Skicrossbana  ja, 2 st
Snöpark, Dogpark  ja, fram till 19 varje dag
Säsong  23 december–18 april
Telefon  054-13 26 00
E-post  info@branas.se
Hemsida  www.branas.se
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Unik Skidåkning på pendlingsavstånd!
Byt storstan mot riktig skidåkning 
om bara för en helg. Med bra 
motorväg mellan Stockholm och 
Sandviken spar du nästan en 
timmes bilfärd. Det blir mindre tid 
på vägen och mer tid i backen, vi 
kallar det kort väg för långa åk. 

Skidåkning
Vi har skidbackar för alla typer 
av skidåkning. Härligt branta 
backar med fart i till en lagom 
sluttande barnbacke. Kungsberget 
har en av Sveriges bästa Snow 
Parks. Här kan du åka själv eller 
se andra åkare i världsklass 
köra under årets tävlingar. Vår 
puckelpist är också en riktig 
utmaning. Elva liftar försörjer 
bergets 18 backar. 

Kungsberget är din hemma-
backe. Det innebär att du kan åka 
hit inom några timmar oavsett om 
det är helg, vardag eller till och 
med på kvällen. Varje torsdag hela 
säsongen tänder vi belysningen i 

backen och bjuder in till kvälls-
åkning mellan 18-21.

För hela familjen
Barnen kan leka med våra gäst-
värdar i barnområdet en stund 
medan mamma och pappa åker 
skidor. Gratis skidåkning för alla 
barn upp till sju år som bär hjälm. 
Familjevänligt barnområde där 
man kan träffa och hälsa på våra 
Björnbusar. Här körs även Björn-
busecupen under säsongen. En 
trevlig skidtävling för alla små. 

Det  nns gott om grillplatser 
med eller utan vindskydd för alla 
väder. Elgrillar  nns för alla som 
snabbt vill ut i backen och svänga 
igen. En nyhet är att Kolbullar och  
våf or serveras utomhus.

KungsbergsExpressen
Du behöver inte ha egen bil 
för att ta dig hit. Vi har direkt-
bussar från Stockholm, Uppsala 
och Gävle. Det går både snabbt 

och är bekvämt. Boka enkelt på 
www.kungsberget.se.

Från skidanläggning till skidort 
Kungsberget vill ge  er chansen. 
Därför genomför Kungsberget en 
av de största satsningarna i mod-
ern tid inom svensk skidindustri. 
Med ännu bättre utförsåkning och 
2 500 bäddar inom gångavstånd 
till backar, restauranger och 
butiker förvandlas Kungsberget 
från skidanläggning till skidort. 

En fjärdedel av Sveriges be-
folkning be nner sig endast två 
timmars bilfärd från Kungsberget. 
500 miljoner kronor investeras på 
fem år i 200 stugor, 100 lägenheter, 
sporthotell, fler restauranger, fler 
servicebyggnader, fler liftar och 
fler nedfarter. Vill du vara med 
i Kungsbergets expansion? Läs 
mer på www.kungsberget.se

Fallhöjd  200 m
Antal liftar  11
Antal pister  18
Skidskola  ja
Barnområde  ja
Snowpark  ja
Säsong  12 december-11 april
Telefon  054-13 26 00
E-post  info@kungsberget.se
Hemsida  www.kungsberget.se
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FLOTTSBRO

Inom en tjugo minuters bilresa 
från Flottsbro i Huddinge  nns tio 
procent av Sveriges befolkning. För 
några av dem brukar skidsuget vara 
så stort att den första rimfrosten 
räcker för att skidutrustningen ska 
plockas fram. Men den som hellre 
åker på snö behöver inte vänta 
länge innan Flottsbro är åkbart 
på riktigt. Redan till jul lovet har 
backarna och områdets dream park 
kunnat öppna de senaste åren. 

Stockholms enda 4-stolslift
I Flottsbro har man storsatsat och 
bytt ut en av de gamla släpliftarna 
mot en 4-sitsig stolslift. Det är 
den enda i Stockholm och med 
hjälp av kapacitetsökningen hoppas 
man kunna locka  er stockholmare 
att förbereda sig just här, inför 
skidsemestern i fjällen. Men de 
allra  esta stannar i Flottsbro 
hela vintern, de fem nedfarterna 
bjuder på utmanande åkning 
för alla typer av åkare. Framför 
allt har barnfamiljerna upptäckt 

Flottsbro är som � ällen – fast bra mycket närmare!

Fallhöjd  103 m
Antal liftar  3
Antal pister  5
Skidskola  ja
Barnområde  ja
Säsong  december-mars
Telefon  08-535 327 00
E-post  info@ ottsbro.se
Hemsida  www. ottsbro.se

området. Flottsbro är glada över att 
kunna erbjuda ett  nt barnområde. 
Under de senaste fyra åren har de 
bland annat byggt ut med en ny lift 
och en ny nedfart. Till vintern har 

Flottsbro utökat ytterligare.
Med hjälp av små hinder, bågar 

och  gurer i backen som man ska 
ta sig runt och igenom skapar 
man bra förutsättningar för barnen 
att utveckla sin skidåkning. De 
föräldrar som inte orkar hänga 
med i barnens tempo har god 
uppsikt över området från sidan 
av backen. Där tänds grillar varje 
dag, för korvgrillning till det väl-
behövliga mellanmålet. 

Utökat snösystem
Till vintern har snösystemet upp-
graderats med nya pumpar och nya 
styrskåp. Förstärkningen på pump-
sidan gör att vattenkapaciteten har 
fördubblats medan det nya styr-
systemet innebär en förenklad och 
snabbare uppstart och stängning av 

systemet. Tillsammans gör detta att 
man kommer kunna tillverka snö på 
kortare tid och vid något varmare 
temperatur än tidigare. 

Skridskor, pulka och god mat
Pulkabacken får samma dos av 
konstsnö som pisterna och nere 
på Albysjön går det  nt att 
åka skridskor. Ett annat utsökt 
alternativ till fysisk aktivitet 
är värdshuset som erbjuder en 
aptitretande meny för den som 
ansträngt sig utomhus en hel dag. 

Flottsbro som friluftsområde 
har anor från 60-talet, för både 
sommar och vinteraktiviteter. På 
somrarna är bad, cykling och 
frisbeegolf populärt och även på 
vintern  nns det alternativ till 
skidåkningen.
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Fallhöjd 150 m
Antal liftar 8
Antal pister 10
Längdspår 18,5 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong december-april
Telefon  0370-33 93 00
E-post info@isaberg.com
Hemsida www.isaberg.com

Isaberg är Sydsveriges största och mest 
kompletta vintersportanläggning
Där nns ”fjällkänslan”, även om 
man benner sig i västra Småland. 
Isaberg erbjuder såväl utförsåkning 
som längdskidåkning, vinterske och 
skridskoåkning på naturis.Dessutom 
nns aktiviteterna samlade kring 
Isabergstoppen, bara något stenkast 
från varandra. På Isaberg nns backar 

för alla, från de lättåkta gröna till 
den utmanande svarta. Tillsammans 
ger Isabergs backar dig mer än 6 km 
preparerade nedfarter. Fallhöjden 
är 150 meter, vilken är den högsta 
bland alla anläggningar i Sydsverige. 
I skidområdet nns speciella barn- 
och pulkabackar, som ligger nära 

värmestugor och service.Dessutom 
är lekplatserna öppna året om och 
under högsäsong erbjuds skidlekis. 
Snökanonsystemet är toppmodernt 
och har inför vintern 2010 byggts 
ut ytterligare, för att snabbt kunna 
producera snö när kylan kommer. 

Isaberg erbjuder era olika 
boendealternativ; boende i fritids-
byn i 4-12 bäddshus med själv-
hushåll eller hotellservice, alterna-
tivt 4-stjärnig camping. På Isaberg 
nns två restauranger, ett komplett 
konferenscenter och en skidshop. 
Allt som behövs för en härlig 
vintersemester eller skiddag.



Ta tåget  till fjällen!
 

Snart är det dags att resa till fjällen. Tåget är det trygga, smidiga och 
 miljövänliga sättet att ta sig dit. Dessutom går det snabbt och du kommer 
alltid fram utvilad och pigg. Läs mer på www.sj.se. Din resa köper du via 
0771-75 75 75, www.sj.se eller i SJ Resebutik. Vi ses på toppen!

NATTÅG
Res i sovvagnskupé med 
bekväma, färdigbäddade 
sängar och egen dusch/ 
toalett. Eller välj liggvagns-
kupé med enklare komfort.

DAGTÅG
Njut av utsikten genom 
 tågfönstret, i 1 eller 2 klass. 
Servering med mat och dryck 
finns. Resan kan självklart 
kombineras med nattåg.

ÅRETÅGET
På Åretåget får du fjällkänsla 
direkt. Här händer det alltid 
saker och vi kan fresta med 
flera spännande erbjudanden.
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