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pirelli.se

DUBBEL-KLO TEKNOLOGI FÖR DUBBEL PRESTANDA PÅ IS.
Tack vare däckets ultimata dubbteknologi, har nya Pirelli ICE ZERO™  
optimerade köregenskaper även under extrema vinterförhållanden. Dubben med 
dubbla klor förbättrar prestandan på is och med dubbstiftets bredare bas har 
acceleration och bromsgrepp optimerats. Med nya Pirelli ICE ZERO™ har du svårt att 
känna skillnaden mellan sommar- och vinterväglag. 

DET ULTIMATA GREPPET
ÄR BARA TOPPEN AV ISBERGET.



För mer information besök cayenne.porscheshowroom.se.Porsche rekommenderar

Porsche Cayenne Diesel – Bränsledeklaration blandad körning 6.0 l/100 km. CO2 - utsläpp: 173 g / km. *Porsche Leasing 36 mån 6 000 mil, 20% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad 
på VWFS basränta (okt 2014). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

Till din tjänst.
Genom Porsches tjänstebilserbjudande får du en Porsche Cayenne Diesel som är skräddarsydd för just 

dig och dina behov. Det är en fullutrustad Cayenne som alltid står till din tjänst, oavsett uppdrag, väder 

eller användningsområde. 

Pris: 6.495 kr / månad exkl. moms* 
I priset ingår försäkring från Porsche Försäkring.

• Delläderklädsel

• Klimatanläggning

• 19” fälgar

• Regnsensor

• Stöldlarm

• SPORT-knapp

• Elektriskt inställbara komfortsportstolar

• Elektriskt öppnings-/stängningsbar baklucka

• Eluppvärmda stolar, fram

• Porsche Communication Management (PCM)

• Bi -Xenon inkl. Porsche Dynamic Light System

• Förberedelse för mobiltelefon (Bluetooth)

• ParkAssist, fram & bak

• Golvmattor

• Elektriskt infällbara backspeglar

• Bränsletank 100 L

• Däcktryckskontrollsystem

• Färddator
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Nu är vi här igen – med ett sprillans nytt nummer 
av Fjällguiden. I år har vi lagt lite extra valla under 
skidorna och ger dig spännande läsning både på 

längden och tvären. Och lite upp i det blå! 
Vi är stolta att ha lyckats fånga den upptagne extrem-

skidåkaren Henrik Harlaut, som är på väg mot nya höjder. 
Han berättar om glädjen i åkningen och drömmen om ett 
hattrick i guld. Du kan också läsa om vår nya stjärna Kajsa 
Kling, som vi spår en gnistrande alpin framtid. 

Vi har även följt upp toppturstrenden och ger dig de 
viktigaste tipsen och smartaste prylarna inför färden. Några 
av dem kan du till och med vinna om du är skicklig!

Precis som alltid är vi din bästa guide till fjällen med 
Sveriges främsta skidanläggningar samlade i ett smidigt 
format. Så i väntan på den första snön tycker vi att du gör 
som oss – slå dig ner i en fåtölj, sörpla en varm choklad 
och bläddra långsamt. 

Trevlig läsning!

Linda Eriksson

PÅ OMSLAGET
Hemavan

Foto: Johan Wennerström

DETTA UPPSLAG
På tur i Funäsfjällen

Foto: Martin Söderqvist

REDAKTION
Linda Eriksson 

linda.eriksson@provisa.se

LAYOUT & DESIGN
Anneli Markström

anneli.markstrom@bahnhof.se

PROJEKTLEDARE
Pär Fischerström

par.fischerstrom@provisa.se

REDAKTIONSRÅD
Per-Olov Wikberg (Fjällsäkerhetsrådet),  

Elisabet Jansson-Strömberg (SLAO), 
Camilla Vargman (SLAO),  

Pär Fischerström, Linda Eriksson 

TRYCK
Rotolito Lombarda 

www.rotolitolombarda.it

Ladda ner en QR-kod app till din mobil 
och fota av bilden ovan, så får du hela 

magasinet i din telefon. 
OBS. Filen kan ta några minuter 

att ladda ner.

Fjällguiden publiceras en gång om året 
av Provisa Sverige AB. 

Citera oss gärna, men ange alltid källan.

Hej mitt vinterland!
Vår nya stjärna 
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HARLAUT
upp i det blå

ENRIK
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DEN 10 AUGUSTI 2013, under X-Games i Aspen, hamnade Henrik Harlaut 
i historieböckerna. Med en perfekt utförd nosebutter trippelcork 1620 
(ett hopp på 4,5 varv!) trollband Henrik inte bara publiken utan även 
domarna. Det splitternya tricket, som numera är Harlaut-patenterat, gav 
full poäng och guldet var ett faktum. Ett guld Harlaut skickligt försvarade 
i X-Games Big Air i Aspen 2014.

Fjällguiden tog ett snack med skidåkaren som blivit känd för sin unika 
åkstil, sina lössittande kläder och långa dreadlocks.

Hej Henrik! Hur känns formen?
– Hej, hej! Den är på topp, har aldrig varit bättre. Kroppen är hundra 

procent hel och på det mentala planet känner jag mig otroligt peppad. 
Jag kan inte vänta tills snön börjar falla så att man kan börja åka igen.

Det ser väldigt snyggt, stilrent och coolt ut när du åker skidor. Vad 
kallar du din sport?

– Sporten kallar jag för freeskiing, eftersom det inte riktigt finns 
några gränser för vad som är vad inom sporten. Du åker skidor på ditt 
eget sätt i den terräng som passar dig bäst, som till exempel skidparker, 
bland stora berg, i städer och på trappräcken. Men de discipliner jag 
tävlar inom heter Slopestyle och Big Air.

Valet av freeskiing kom naturligt för Henrik. Han har alltid gillat att 
åka skidor och leka omkring på ett fritt vis, precis det som freeskiing 
går ut på. Redan vid tio års ålder bestämde han sig för att skidor var 
det som skulle gälla, på ett eller annat sätt. Han drömde om att bli en 
av världens bästa och hade tidigt en utstakad väg i sitt huvud för att 
kunna uppnå sitt mål.

– Sedan dess har det alltid varit hundra procent självklart i mitt huvud 
att det är just det här jag vill göra, säger han.

Att ständigt vara på resande fot och åka på nya tävlingar och tränings- 
ställen är något Henrik tar med ro.

– Jag trivs bra med att resa mycket. Så länge jag har ett tak att sova 
under och får åka skidor varje dag så trivs jag väldigt bra.

Henrik ser positivt på alla sina framgångar och den hajp som uppstått 
kring honom, särskilt efter OS. Han tycker det känns roligt att så många 
vill se honom lyckas, men betonar att själva hajpen aldrig kommer att 
påverka hans egen åkning.

– Jag kommer alltid att göra min egen grej, ha kul och göra mitt bästa. 
Mer än så kan jag inte göra. Det är den inställningen som fungerar bäst 
för mig.

För att hamna bland den absoluta världseliten krävs naturligtvis disci-
plin, fokus och mycket träning. Under en ”normal” träningsvecka åker 
Henrik skidor i snitt sju timmar per dag. Efter skidträningen cyklar han 
i ungefär en timme. Kvällarna spenderar han ofta med lite inspirerande 
skidfilmsredigering.

Inför årets säsong finns det några tävlingar som lockar lite extra.
– Jag ser verkligen fram emot X- Games och skulle gärna kamma 

Henrik Harlaut
Ålder: 23 år
Familj: Mamma, pappa och två äldre bröder
Bor: Andorra
Lyssnar på: Mest hiphop och reggae men även mycket jazz och 
gammal rock
Aktuell med: Skidfilmen ”Road to Zion”
Favoritbacke i Sverige: Bräcke i Åre
Favoritbacke utomlands: Mammoth Lakes, Kalifornien, USA
Drömåk: Ett lång och fett åk med mycket pudersnö uppe i British 
Colombia, Kanada
Det visste du inte om Henrik: Gillar inte ojämna nummer 
Instagramkonto: Henrikharlaut1

hem ett hattrick inom Big Air. En vinst inom Slopestyle 
skulle sitta fint. Jag ska också vara med i en filmtävling 
som X- Games anordnar. Där samlar de alla ens bästa 
hopp från säsongen. Dessa hopp klipps sen ihop till ett 
90 sekunders långt klipp som blir bedömt av domare.

Din nosebutter tripplecork är legendarisk. Hur kom 
den till?

– Jag hade gjort nosebutter dubbelcorkar i ungefär 
två år, när några andra åkare började göra trippelcorkar. 
Jag tänkte om jag också ska göra en trippelcork så ska 
den vara helt annorlunda från dom jag sett förr. Så jag 
beslöt mig för att lägga till en nosebutter. Adrenalinet 
jag hade under X- Games och mina vänner som peppade 
mig gjorde att det kändes självklart att testa. Och det 
gick ju väldigt bra.

Hur kommer du på nya trick?
– Det är en av de svåraste grejerna, att komma på nya 

trick, eftersom du inte har någon att följa efter. Oftast 
börjar det med att jag sitter och tänker på tricket. Jag 
brukar lära mig det i olika steg och sen lägger jag ihop 
alla stegen. Man vet inte riktigt hur eller om tricket 
verkligen kommer fungera eller om det bara funkar uppe 
i mitt eget huvud. Om någon annan gör ett trick och du 
kopierar det så vet du exakt hur du ska gå till väga. Det 
är också därför jag tycker att det är roligare och mer 
spännande att hitta på egna trick.

Vad har du för mål och tankar om framtiden?
– Målet är att bli en ännu bättre skidåkare och att 

hålla mig hel. Det skulle också vara roligt att köra ett till 
OS. Men mest av allt satsar jag på att ha kul och leva.

Det sägs att vi föds som original, men många 
dör som kopior. En som värnar om sin originalitet 
och är allt annat än en copy-cat är den talangfulle 
extremskidåkaren Henrik Harlaut.
Text: Johan McCurdy Foto: David Malacrida
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VINN SKÖNA 
SKIDSEMESTERN!
Nu är semestern räddad! Fjällguiden lottar ut 5 fina paket till några av Sveriges 
grymmaste anläggningar. För att vinna behöver du bara lusläsa årets nummer. 
För att vinna något av årets superpriser ska du svara rätt på alla frågor samt berätta om det 
du uppskattade mest och minst i årets Fjällguiden. Mejla in ditt svar till tavling@provisa.se 
eller posta ett vintervykort till Provisa Sverige, Strandvägen 19, 114 56 Stockholm. Märk vykortet 
Tävling Fjällguiden. Vi behöver ditt svar senast 29 november. Glöm inte att ange vilken vinst 
du helst vill vinna och hur vi kan nå dig! Lycka till!

Årets grymma priser
 Hur många 6-stols express- 
 liftar har Romme Alpin? 

 Nämn tre rovdjur som du  
 kan se i Orsa Grönklitts  
 rovdjurspark?

 Hur lång är Kungsbergets  
 Kungens kurva?

 Hur många personer per  
 timme sväljer Branäs nya  
 4-stolslift?

 Vad heter Storliens norska  
 kompis-skidort?

Läsarfrågor
Romme – skidåkning som i fjällen fast närmare
I Romme Alpin har ni backen alldeles utanför knuten. Bo 
i Rommes Ski Lodge en långweekend torsdag till söndag 
under vecka 2 till 4. Priset gäller för två vuxna med boende 
och skipass i 4 dagar, samt tre buffémiddagar.
Värde cirka 7 500 kronor   

Bland pister och tigrar i Orsa Grönklitt
Vinn ett presentkort från Orsa Grönklitt. Här lurar vild-
marken utanför dörren. Här hittar du också  skidåkning, 
boende och restauranger. Rovdjursparken ligger inom 
gångavstånd. 
Värde 5 000 kronor 

Skidäventyr på nära håll – Kungsberget
Bo nära och bekvämt i Kungsbergets Ski Lodge och  
njut av semestern. Priset består av boende söndag  
till torsdag för upp till sex personer under vecka 2-5 
eller 11-14. 
Värde cirka 4 000 kronor 

Branäs – barnfamiljens favorit
Bo en vecka i Branäs sköna Ski Lodge. Här har du nära  
till både backar och nöje. Boendet gäller för upp till  
sex personer under vecka 3-6 eller 11-13. 
Värde cirka 10 000 kronor 

Storlien inklusive allt
Vad sägs om en vistelse med Family All Inclusive på  
Storliens Högfjällshotell. I All Inclusive ingår boende, 
måltider (ej lunch), all alkoholfri dryck, snacks, pool,  
bastu och liftkort för 1 vuxen och 1 barn, torsdag till 
söndag. 
Värde 5 000 kronor

1

2

3

4

5

Tävla och vinn!
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Läsarfrågor

Välkommen till naturen

Vi har sedan 1929 designat och utvecklat de bästa outdoor 
produkterna med högsta kvalitet, funktionalitet, design och 
längsta hållbarhet. Detta för att du skall kunna njuta av 
naturen fullt ut.

www.norrona.com Welcome to nature

BILD: SVERRE HJØRNEVIK

PLATS: LOFOTEN, NORGE
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Text: Lotta Fischerström Foto: Markus Alatalo

Klas Tigerström vet. Han är fjällguide, certifierad av Fjällsäkerhets-
rådet, och driver äventyrsföretaget Splitcane Adventure i Abisko. 
Därtill ”Haglöfs-vän” – det var så våra spår korsades, vid en topp-
tur på Haglöfs Arctic Weekend i Riksgränsen i våras. 

– Abisko, Riksgränsen och Narvik har otroliga toppturs-
möjligheter. Men hela svenska fjällkedjan står öppen för alla.  
Ballinboggitjåkka söder om Abisko är min personliga favorit, 
säger Klas.

Dagen före en tur förbereder han sig genom att kolla vädret. Sedan 
lägger han turen med hänsyn till nederbörd, vindriktning, temp-
eratur, lavinfara etcetera.

– Finns det möjlighet att fråga folk som precis varit där man 
planerat att åka, så gör jag det.

Tempot anpassas efter gruppen
– Det finns en tumregel som säger att 20 minuter per kilometer  

är skön takt att gå, sen brukar man lägga till 1 minut per 10 höjd-
meter. Det viktiga när man planerar turen är att inte dra ut kursen 
fågelvägen utan verkligen studera topografin och fundera ut hur 
den mest realistiska gångvägen blir.

Som novis är det tryggt att följa i den erfarne guidens spår. På väg 
upp tar han varje tillfälle i akt att visa på variationer i snötäcket, 
som kan innebära lavinfara, och element i naturen som påverkar. 

– Tänk konsekvens! Om ett snösjok lossnar och du drivs med, var 
hamnar du då, frågar han och nickar mot bäckravinen nedanför. 

– Fast den största risken är att man litar alldeles för mycket på 
att andra vet bättre än en själv. Det blir lätt en ond cirkel. Så prata 
med varandra hela tiden, släpp inte saker till slumpen!

En lutning på 25 grader ser han som en säkerhetsgräns.
– Är det flackare än så är det i princip omöjligt för laviner att 

gå. Men håll koll på snöfälten ovanför där du går, är lutningen 
betydligt brantare där kan du ändå vara i en riskzon.

Vettig klädsel är A och O
Man blir snabbt varm vid toppturande så ett tunnare under- 

ställ i merinoull eller syntet rekommenderas. 
– En bra skaljacka och skalbyxa med bra ventilationsmöjligheter  

är också bra. Och i ryggsäcken en värmejacka i dun eller syntet att 
ta på vid pauser. Ett par tunnare handskar för uppfärden och ett 
par extra för nedfärden är alltid med. 

– Oftast väljer jag buff framför mössa. Sen är snön stark mot 
ögonen så jag helgarderar med solbrillor, även om det är mulet.
 
Själva utrustningen – topptursvänliga skidor eller telemark, det är 
en smaksak – inklusive stighudar till uppstigningen, går att hyra 
till ungefär samma peng som ett vanligt utförspaket.

Spade, sond, transceiver är obligatoriska säkerhetsattiraljer, 
karta och kompass är också klokt att ha med. Transceivern bärs på 
kroppen, utanpå det innersta lagret. 

Ryggsäcken, i Klas fall en 40-liters ROC Rescue från Haglöfs, 
rymmer alla väsentligheter. 

– Nerifrån och upp packar jag vindsäck, första hjälpen, lämpliga 
verktyg (multiverktyg, silvertejp), värmeplagg, extra handskar, 
extra mössa, spade, sond, termos och fika (mycket fika!), goggles, 
karta, kompass, GPS och choklad (mycket choklad!).

Väl däruppe väntar belöningen
– Åker du lössnö är farten din bästa vän. Börja glid i fallinjen och 

inled med små svängar. När du fått in rytmen och farten ökat kan 
du ta ut svängarna. På så sätt får du maximal hjälp av skidan också. 

– Men håll lite avstånd, låt alla göra sitt åk. Det är inte kul om 
nån åker in i en bakifrån.

– Och framför allt: NJUT!!!

Sanna våra ord, nu är det toppturer som gäller. Men varning! När du väl satt 
foten på fjället finns ingen reträtt. Chansen är att du ägnar både din vakna 
och icke vakna tid med att drömma och smida planer på nästa tur.

Det nya vita: topptur!
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Toppturen
Skidor, ABS-ryggsäck och funktionsplagg? Är du osäker på vad 
toppturen kräver? Lugn, vi håller koll åt dig! Spana in våra nya, 
sköna toppturstips.

Coola nyheter för

Elegant topptursrygga  
Denna rymliga ryggsäck (frikjøringssekk) från Norrøna 
har tillräckligt med plats för din utrustning under skid- och 
snowboardturen, både i och utanför pisten. Den U-formade 
öppningen (glidelåsåpningen) gör den enkel att öppna och 
stänga, med separat plats för spade och sond. Diagonalt 
fäste för skidor, vertikalt för snowboard. 

Narvik Pack 20L kostar cirka 1 399 kronor

Framtidens snösko är här  
TSL Symbioz är en revolutionerande snösko som du bara måste uppleva. Symbioz är en 
allroundsko för olika terrängtyper och de varierande snöförhållanden som vi har i Skandinavien. 
Snöskons största fördel är hyperflexen, den böjer sig följsamt åt alla håll i steget och efter 
markens ojämnheter. 

Pris 2 995 kronor

Brett färgspektra 
från Norrøna 
Norrønas nya lofotenkollektion har 
ett näst intill oändligt urval av olika 
färgkombinationer – över fem tusen! 
Blanda olika stilar och färger för att hitta 
just din unika färgsammansättning.  
Med Nordnorges tuffa väderförhållande 
i åtanke har kläderna utformats för både 
komfort, kvalitet och skydd. 

Pris jacka 5 999 kronor,  
byxa 5 699 kronor.

Världsmästare  
på ryggen 
Världens mest sålda lavinryggsäck heter ABS 
Vario Base Unit. Väger 1 1950 gr. Den har beprövad 
teknologi och är unik med sitt ”Twinbag”-system. 
Till basenheten kan man sätta på olika ryggsäckar 
(8, 18, 24, 32 och 45+5, Snowmobile 22 liter). 
Väger 210 - 870 gram. 

Pris från cirka 5 990 kronor

Jackan hela dagen 
Marmot Megawatt Jacket är en ny hybridjacka från Marmot.  
Bra som värmeplagg när du rastar men funkar även när du  
går uppför, tack vara den unika fyllningsmixen som gör att 
denna jacka har en fukttransport utöver det vanliga.  
Lätt, packbar och varm. 
Pris 3 000  kronor

VINN 
JACKAN! 
Tävla på 
sid 58.
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Stabil både upp och ner 
Kufo är en av Armadas nya turskida baserad på klassikern TST.  
En lättviktsskida med tipprocker. Det är en grym skida för 
topptur men utan att försämra stabiliteten när du är på väg  
ner för berget. I längden186 cm är svängradien19 m. 

Pris cirka 5 500 kronor

Avancerad retro 
Merinoull-underställ från Smartwool lanseras 
i höst. SlopeStyle, en ny serie skidstrumpor. 
Låt dig inte luras av retrolooken, det här är en 
extremt avancerad merinoullstrumpa med 4 
Degree Fit System och ReliaWool vilket på 
svenska betyder fantastisk passform och 
grym slitstyrka. 

Pris 300 kronor

Allt-i-ett-paket
Som första fjällhotell i Sverige 
erbjuder Storliens Högfjällshotell 
ett all inclusive-paket, Family All  
Inclusive. Paketet innehåller frukost 
och middag, alkoholfria drycker, 
snacks, pool, bastu och skipass.

Förutom att du får din vistelse 
bekvämt paketerad är det också 
mycket prisvärt – en vuxen och ett 
barn hamnar med god marginal 
under 2 000 kronor per dygn. 

I Storlien planeras nu även 
bygget av den gränslösa liften 
mellan Sverige och Meråker i 
Norge. Den första i sitt slag och 
med beräknad öppning vintern 
2015/ 2016.
 

Knega till fjälls
Friåkaren Matilda Rapaport har till-
sammans med två kompanjoner  
(Marcus Löwgren och Arthur Rapa- 
port) startat jobbsajten explore-
yourpassion.com, som förmedlar 
jobb inom turistnäringen både 
i alperna och de skandinaviska 
fjällen. Syftet med sidan är enligt 
Matilda att skapa en plattform 
där jobbsökande och arbetsgivare 
inom branschen kan mötas. Redan 
nu finns lediga tjänster att söka. 
Kanske dags att byta bana till 
vintern?

VM till Åre
Åre kommer att stå värd för Alpina 
VM 2019 och förberedelserna är 
redan i full gång. Nu ska en ny lift 
byggas från målområdet och upp 
till herrarnas/damernas slalomstart 
för att vädersäkra. 

– Vi har en lång tradition av 
att arrangera högklassiga alpina 
världscuptävlingar och hade ett 
mycket lyckat VM 2007. Ambi-
tionen för oss och skidområdet är 
att ständigt utvecklas. Vi fortsätter 
att förverkliga våra utvecklings-
planer och njuter av segern innan 
vi går hem till kammaren för att 
se över hur vi som arrangörsort 
kan gå från bra till bättre, sa Niclas 
Sjögren Berg, destinationschef på 
Skistar Åre/Vemdalen i samband 
med utnämningen.

I år har man redan investerat i ett 
nytt snösystem, belysning i Duved 
samt förlängt en befintlig skid- 
tunnel med drygt 30 meter. Senast 
Åre arrangerade ett VM var 2007. 

Den perfekta åkupplevelsen 
Med marknadens lättaste 4-spännespjäxa Spectre kan du 
kombinera det bästa av två världar: fantastisk touringbekvämlighet 
med kraftfull teknisk utförsåkning. La Sportivas djupa kunskap om 
sulor för alpin terräng och klättring gör att Spectre har en fantastisk 
gå och klättervänlig Vibram sula med maximalt grepp. 

Pris cirka 5 995 kronor

Prestanda + säkerhet 
Kode ABS 22+10 är en avancerad trekking-
ryggsäck från Osprey som är kompatibel med 
ABS Vario. Den fantastiska snöryggsäcken förenas 
här med det ledande lavinskyddssystemet. 
Råder det stor lavinrisk fäster du din Kode ABS på 
Vario-basenheten. När du inte behöver samma 
skydd använder du enbart Kode ABS. Finns även 
i en större variant på 42 liter. 

Pris 1 500 kronor  
(42 liter, 1 700 kronor)

Dags att binda upp dig 
Ion från G3 är en revolutionerande lättviktsbindning med skistopper för 
touringskidor. Designen är unik och du justerar enkelt hälläget mellan 
gåläge och skidläge. Överlägsen både uppför och nedför berget.  
Vikt (single med broms) 585 gram. 

Pris cirka 4 925 kronor

Sitter som  
en smäck 
Denna fullt utrustade freeride-jacka 
från Haglöfs är totalt fjällsäker. Tillverkad 
i tvålagers GORE-TEX, helt vind- och 
vattentät med hjälmkompatibel huva. 
Du kommer enkelt åt fickorna, även när 
du har ryggsäck på. Chute II Jacket är 
bluesign-märkt och finns även för dam. 

Pris cirka 3 995 kronor
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Text: Linda Eriksson Foto: Per-Olov Wikberg 

SVERIGE ÄR DET ENDA landet med fjäll i världen som inte har  
nationella lavinprognoser. 

– Det är problematisk av främst två skäl. För det första lär sig 
svenskar inte att använda internationell standard för hur lavin- 
information tolkas och används. För det andra har svenska 
fjällkedjan i sig svårare lavinproblem än många andra länder, 
då det kontinentala lavinklimatet ofta gör lavinfaran svår att 
bedöma, säger Stefan. 

Att vi ännu inte har någon lavinprognostjänst beror på flera 
olika faktorer, men faktum är att frågan väcktes redan på 40-talet. 

I utredningen som Stefan Mårtensson lett har man på olika 
sätt frågat yrkesverksamma, turister och privatpersoner om 
deras behov av pålitliga lavinprognoser. Och alla är rörande 
överens. 

– Det finns absolut ett behov! Bara en av fem fjällturister anser 
att det är enkelt att hitta relevant information om laviner när de 
befinner sig i den svenska fjällkedjan. 

Turister som vistas i fjällen får sin information om lavinfara 
från en mängd olika källor som polis, fjällräddning, naturbevakare, 
guider, hotell- och restauranganställda och skoteruthyrare. Ingen 
av dessa yrkesgrupper har formellt ansvar att förmedla lavinfara. 

I brist på en nationell lavinprognostjänst har människor tvingats 
att bli sin egen ”lavinexpert” menar Stefan Mårtensson. Det är 
en utveckling som är helt ohållbar i längden. 

– Förr i tiden, innan meterologer och väderleksrapporter, 

Håll koll på lavinen!
– Lavinprognoser ska vara  en lika naturlig del i vår semesterplanering som väderleksrapporten eller sjövädret. 
Det anser lavinforskaren Stefan Mårtensson vid Luleå Tekniska Universitet, som på Naturvårdsverkets uppdrag i 
samband med ett regeringsguppdrag gjort en utredning kring behovet av lavinprognoser i Sverige. 

använde vi oss av Bondepraktikan för att själva sia om väder och 
vind. Det är på den nivån vi fortfarande är när det gäller att 
bedöma lavinfara. Självklart ska inte människor i Sverige 2014 
behöva spå laviner på egen hand. 

Stefan Mårtensson menar att vi i Sverige inte har lärt oss trad-
itionen att läsa och förstå modern lavininformation och sedan 
ändra vårt beteende efter den. Han jämför det med sjöväder-
prognoserna. 

– Båtfolk lyssnar på sjövädret varje dag. Och sen planerar 
man sin rutt därefter. Så bör det fungera med fjällturer också, 
men svenskar har inte denna tradition med sig. 

I Sverige gjordes lavinprognoser på försök under vintrarna 
2011 och 2012 med gott resultat. I Naturvårdsverkets regerings-
uppdrag samt i den utredning som Stefan lett betonar båda att 
behovet av lavinprognoser finns. Nu är det upp till regeringen att 
se till att detta genomförs. 

– Jag hoppas att vi redan till nästa vinter kommer att ha 
lavinprognoser i de svenska fjällen, säger Stefan. 

I september 2014 redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag kring 
lavinprognoser. Naturvårdsverket anser att det finns både ett konkret behov 
av lavinprognoser samt att det är skäligt att införa ett lavinprognosprogram 
sett till både kostnader och nyttor som detta medför. 
Läs mer på www.fjallsakerhetsradet.se/lavinprognoser
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Text: Linda Eriksson Foto: Älvdalens Utbildningscenter

                    Vad är så härligt med fjällen tycker du?
– Det mest lockande med fjällen är lugnet, tystnaden, den 

orörda naturen och de hisnande vackra vyerna. Man känner sig 
så fri här ute. 

Berätta om Svenska Fjälledarorganisationen (SFLO).
– SFLO är en relativt nystartad förening för alla personer som 

är utbildade fjälledare. 
– Föreningen jobbar för att stärka yrkestiteln fjälledare och 

verkar för ökad säkerhet i fjällmiljön. Vi jobbar med Fjällsäkerhets- 
rådets fjälledarnorm och revidering av denna, utbildningsfrågor, 
kvalitetssäkring, validering samt internationalisering. Vi kommer 
även jobba med försäkringsfrågor och vara en remissinstans 
för framtida regelverk. Vi söker ständigt eldsjälar som vill vara 
med och driva arbetet framåt. Är man intresserad kan man gärna 
besöka vår hemsida: www.svenskafjalledare.se. 

Vilken är din roll i föreningen? 
– Jag blev färdigutbildad fjälledare hösten 2013. Jag var en av 

grundarna till den nya Svenska Fjälledarorganisationen (SFLO),  
jag sitter med i ledningen och är representant i Svenska Fjäll-
säkerhetsrådet. 

Vad gör egentligen en fjälledare?
– En fjälledare är, som titeln hintar om, en person som leder 

människor i fjällmiljö. 
– Fjälledare är utbildade efter fjälledarnormens 16 moment; 

bland annat ledarskap och kunskapsvägledning, första hjälpen, 
orientering, väder, snö- och lavinkunskap, fjällräddning, sam-
bandstjänst, helikoptersamverkan och naturvård. Att vara en 
certifierad fjälledare visar på att man besitter den rätta kom-
petensen genom att man har genomgått de olika blocken och 
klarar av att hantera de situationer som kan uppstå i fjällmiljö. 
Därmed kan man även leda folk på ett säkert sätt. 

Varför bör man anlita en fjälledare när man beger sig ut på fjället? 
– Idag lockas allt fler människor ut i våra vackra fjäll och det  

är människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. De svenska 
fjällen är en guldgruva av upplevelser och jag rekommenderar 
alla att komma hit och ta del av den otroligt vackra natur som vi 

har här i Sverige – man behöver inte betala dyra pengar eller ta 
sig utomlands för att finna äventyr. 

– Att anlita en fjälledare berikar upplevelsen så man får ut det 
mesta av sin vistelse, då denne person oftast har mycket god 
lokalkännedom och kan guida en till fantastiska platser och 
berätta om omgivningen. Dessutom har en fjälledare en otrolig 
kunskapsbas och ska kunna hantera de situationer som kan uppstå 
på fjället så som snabba väderväxlingar, läsa av och förebygga 
samt kunna hantera olyckor och nödsituationer om de skulle 
uppstå. Därför är det även en trygghet att ha med en fjälledare. 

Vilka guidestandarder finns i fjällen idag, och varför är det 
positivt för mig som besöker fjällen?

– Vi jobbar stenhårt för att fortsätta stärka och kvalitetssäkra 
fjälledarnormen, att alla som tar ut människor i fjällmiljö ska ha 
minst fjälledarnormen i bagaget. Det ger dig som gäst en trygg-
het att veta att denna person har rätt kompetens att befinna 
sig där ute och kunna ta hand om dig på ett säkert sätt. Ja, att 
uppvisa att man är certifierad fjälledare är som att visa upp att 
man har ett körkort. För inte åker du väl bil med någon som inte 
har tagit körkort?

TV-personligheten, äventyraren, entreprenören, föreläsaren och fjälledaren Anna Lundh 
är en av dem som grundat den nystartade Svenska Fjälledarorganisationen. 
För Fjällguiden berättar hon om sitt arbete, kärleken till fjällen och 
varför du ska anlita en fjälledare nästa gång du 
beger dig ut på fjället! 

“...man behöver inte 
betala dyra pengar eller 
ta sig utomlands för att 

finna äventyr. ”

”Inte skulle du väl åka bil med 

någon som inte har körkort?”
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The 
Trangia 
principle 
– simple 
and safe 

www.trangia.se

ns_90x120_affisch.indd   1 2012-01-31   21

Freedom to move.
Thule Dynamic 900 är en modern, sportig takbox med aerodynamisk design i 
kombination med stor funktionalitet. Sök på thule.com för att hitta din närmsta 
Thule Partner återförsäljare. 
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ALLA VÄGAR BÄR MOT
Återigen är liftarna i centrum när säsongens nyheter presenteras. Vemdalen, 
Branäs och Funäsdalen står för de i särklass största liftinvesteringarna.

Vemdalen – Väst Express
Vemdalen består av skidområdena Björnrike, Vemdalsskalet och 
Klövsjö. De senaste åren har skidorten haft en stark tillväxt, bland 
annat tack vare stora investeringar i området. I år tar man ett kliv 
framåt och stärker sin position på skidkartan med den nya liften 
Väst Express och en total förvandling av skidområdet Väst på Vem-
dalsskalet. Den nya liften är den femte expressliften i Vemdalen 
sedan 2005.

– Vi kommer att öppna tre nya nedfarter på Vemdalsskalet, 
varav två av dem i anslutning till Väst Express. Det innebär att 
åkytan fördubblas i området Väst, För vår del är det jätteviktigt 
med en modern arena. Vi vill alltid erbjuda riktigt bra skidåkning 
och det säkerställer vi med dessa investeringar, säger Anders 
Lundqvist marknadsansvarig på Skistar Vemdalen.

Eftersom ett skipass i Vemdalen gäller oinskränkt i alla tre skid-
områden kan alla gäster ta del av denna nyhet, oavsett var de bor.

I anslutning till skidområdet byggs även en ny restaurang, 
Passet, och ett nytt aktivitetshus och boende. Totalt omfattar  
investeringarna 220 miljoner.

Väst Express ska stå klar den 15 november och invigning sker 
annandag jul kl 11.00.

Funäs – ny gondol 
Från och med i år kan du ta dig ända till toppen av Funäsdals-

berget när den omtalade gondolbanan står klar. Genom gondol-
banan sällar sig Funäsdalen till den relativt lilla skaran byar i  
Europa som har tillgång till högfjäll året runt direkt från bykärnan. 
Funäsdalsberget reser sig rakt ovan bykärnan och Funäsdalssjön. 
Gondolen kommer lyfta besökarna upp till toppstugan på fem  
minuter. Toppstugan ligger på kanten av branten med en milsvid 
utsikt över Funäsdalssjön och de svenska och norska högfjällen. 

– Att på det här sättet knyta ihop byn med berget ger på  
vintern en riktig skidort och på sommaren en tillgänglig och 
väderskyddad utflykt av rang. Alla kan nå högfjällskänsla på ett 
enkelt sätt. Gondolen gör att vi kommer att ha människor med 
skidor på axeln ända ner i centrum, säger Jens Wilhelmsson, VD 
på Funäsdalen Berg & Hotell.

Varje gondol tar åtta personer med en kapacitetet på 750 personer 
per timme. Gondolbanan är en investering på drygt 45 miljoner 
kronor och ska invigas lagom till jul. 

Branäs – express till toppen
Inför säsongen 2014/15 gör Branäsgruppen sin absolut största 
liftinvestering sedan starten 1988. Den nya supermoderna fyr-
stolsliften går hela vägen upp till toppen och beräknas kosta 47 
miljoner kronor. Branäs slog sitt rekord i antal gästnätter under 
vintern som gick, så en vidareutveckling av liftsystemet känns 
naturligt. En ny lift som knyter ihop Branäs by och Branäsbergets 

Text: Linda Eriksson

Branäs nya supermoderna fyrstolslift går hela vägen 
upp till toppen och beräknas kosta 47 miljoner kronor.

Genom gondolbanan sällar sig Funäsdalen till den 
relativt lilla skaran byar i Europa som har tillgång 
till högfjäll året runt direkt från bykärnan. 
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Investeringar inom svenska skidanläggningar 2014-2015    
Anläggning/område Typ av investering Milj kr    

Branäs Lift 50    
Funäsdalsberget Gondol, mm 100    
Vemdalen Lift, nedfarter, restaurang, 
 aktivitetshus, boende 220    
Järvsö Boende, snösystem 100    
Kungsberget Boende, restaurang 27    
Romme Våffelstuga, nybörjarområde 27    
Åre Förbättringar inför VM 2019 100    
Lofsdalen Lift 25    
Kittelfjäll Boende, lift, nedfarter 25       
Tännäs Skiduthyrning 25    

Summa  699 

Källa: SLAO

topp har dessutom varit efterfrågad länge. Nu blir det äntligen 
verklighet. Därmed får besökarna ytterligare ett sätt att nå toppen, 
oavsett väderförhållanden. 

– Med den här toppmoderna stolsliften kommer både liftkapa-
citeten att öka och våra gäster får ett nytt sätt att komma 
upp på berget. Vi har ju lika mycket boende uppe på berget 
som nere i byn, och nu blir det smidigare att ta sig dit, säger 
Branäsgruppens VD Anders Kjällström.

Den nya liften är en koppelbar fyrstolslift som ökar liftkapaciteten 
med hela 2 200 personer per timme. Konstruktionen från den 
världsledande liftkonstruktören Doppelmayr är oerhört bekväm 
och mycket enkel att använda även för små barn. 

Liftens toppstation hamnar där det idag ligger en grillplats 
i backen Korpen. Därifrån kommer en ny släplift byggas längs 
backen Sidvinden, för att skidåkare enkelt ska kunna ta sig vidare 
till Lobacken och Ladan.

Förutom den nya sittliften sker stora privata investeringar i nya 
bäddar inför den kommande vintern. Hela utbyggnationen ska 
vara klar till Branäs säsongsöppning i december 2014. 

Men Branäs lägger sig inte till ro för det. Redan sommaren 2015 
ska det byggas ytterligare en Mountain Lodge, uppe på Berget i 
anslutning till Ladan.

– Förra året byggde vi en större nedfart på Södra skidområdet 
och vi kommer att fortsätta utöka området de närmaste åren.

TOPPEN

Vemdalens nya lift Väst Express innebär 
att åkytan fördubblas i området Väst.
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SKIDANLÄGGNINGARNA MEDDELAR aktuella förhållanden till 
Snörapporten varje morgon. Du får alltid senaste informationen 
om snödjup, både i och utanför pist, stängda liftar/nedfarter och 
mycket annat direkt från skidanläggningarna. Du får även färska 
lokala väderprognoser.

Livekamerorna ger dig synligt bevis både på eventuella lift-
köer och själva snöläget. Och glöm inte att Sverige är ett respek-
terat snöläggarland. Grönt utanför ditt fönster betyder inte att 
din närmsta skidbacke inte är gnistrande vit, så ha daglig koll för 
vardagsåkning! 

      I Snörapporten får du veta avståndet till alla backar. I din 
iPhone får du även automatiskt info om de backar du befinner 
dig närmast. Du får också veta vilka vägar du ta kan ta, från den 
plats du är just nu. Med koll på Snörapporten kan du garanterat 
åka skidor oftare!

Snörapporten 
– din guide till härlig skidåkning!
Vem har pistkartan? Glöm det! Med appen 
Snörapporten har du alla kartor i din iPhone och 
läget under kontroll. Men Snörapporten är så 
mycket mer. Livekameror, snödjup, vägbeskrivning 
med mera. Kort och gott, en ovärderlig resurs 
både före och under din skidresa – både i datorn 
och i telefonen. 

BOKA REDAN NU GRONKLITT.COM

Grönklitt är det perfekta vinteräventyret för  
hela familjen. Bästa skidåkningen för stora och små, 

Rovdjursparken och andra upplevelser.

Finns på webben, snorapporten.se, som app för iPhone, Snörapporten 
(kostnadsfri) och på text-tv.

Snörapporten ger dig aktuella förhållanden i svenska skidanläggningar. 
Du ser bland annat snödjup, väder och vilka liftar och pister som är öppna.

Har du en favoritanläggning? Spara som favorit för snabbare bevakning. 

Är det snö i backen? Kolla själv via livekameror.

Undrar du hur man gör snö? Skidanläggningarnas egen personal svarar på 
alla dina frågor på snorapporten.se.

SNABBA FAKTA OM SNÖRAPPORTEN
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ALLA PÅ SNÖ VILL SKAPA snöglädje genom roliga och trygga 
snöupplevelser under skoltid, helt gratis. Förra året deltog cirka 
14 000 elever i Alla på snö-dagen. 

Projektet startade eftersom vinteraktiviteter idag ställs inför  
en rad nya utmaningar. Hotet om en accelererande växthuseffekt  
märks genom allt färre dagar med snö i landets södra delar. 

Vintersporter kan också bli en dyr historia för familjer, med 
transporter och dyr utrustning, vilket kan leda till att vissa vinter-
aktiviteter inte blir för alla utan bara är möjliga för de som har 
råd. De barn och vuxna som nyligen flyttat till Sverige samt de 
stora grupper barn och ungdomar vars föräldrar inte bär med sig 
den svenska friluftslivs- eller vintersporttraditionen kan också bli 
utanför. Tanken är att vinteraktiviteter ska vara till för alla. 

World Snow Day den 19 januari 2014 blev startskottet för Alla 
på snö runt om i landets kommuner i år. Projektet  riktar sig till 
fjärdeklassare och gymnasieungdomar från alla olika samhälls-
klasser, kön och nationaliteter. 

Sverige vill se 
Det finns många sätt att ha roligt på snö. Under en 
Alla på snö-dag får alla Sveriges fjärdeklassare bland 
annat åka pulka, längdskidor och också testa alpin 
skidåkning.

ALLA PÅ SNÖ!

     FUNASDALSBERGET 
WWW.FUNASDALENBERGHOTELL.SE, + ()   

HOTELLET OCH BERGET MITT I BYN, MITT I FUNÄSFJÄLLEN

Hos oss hittar du allt!
GONDOLEN TILL TOPPEN    SKIDÅKNING NER I BYN     SHOPPING OCH FIKA    UTMANANDE BACKAR    GOD OCH LOKAL MAT 

BASTU OCH MASSAGE    SKOTERLEDER TILL DÖRREN    SKIDSKOLA FÖR ALLA    STOR FUN PARK    LILLA LO OCH BARNENS BACKAR  
 RESTAURANG MED FJÄLLUTSIKT    STOR POOL OCH VARMA UTOMHUSJACUZZIS    AFTER SKI OCH MYS VID BRASAN   

LÄ I BACKARNA NÄR DET BLÅSER    FALLHÖJD PÅ  METER    BAR OCH LOUNGE     KM LÄNGDSPÅR

Ställ bilen

EN DAG PÅ SNÖ
Alla på snö leds av Svenska Skidförbundet i samverkan med Friluftsfrämjandet 
och går till så här: 
I varje kommun skapas en lokal organisation med stöd från Alla på snö. I den 
ingår representanter från kommunen, skidanläggningen, klubbar, lokalavdel-
ningar, grundskolan och gymnasieskolan. Gemensamt planerar man för att 
genomföra trygga, roliga och kostnadsfria Alla på snö-dagar.
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Text: Linda Eriksson Foto: Nicklas Blom

Kajsa Kling
Ålder:  25 år
Bor: Åre
Familj: Mamma Karin, pappa Anders, pojkvän Henrik, syskon Erik, Olle, Per, Anna
Gör: Tävlar i alpin skidåkning
Meriter: 2:a plats i super-G i världscupen, St Moritz
När jag inte åker skidor: Sportar i största allmänhet, umgås med familj och vänner
Favoritmat: Spaghetti och köttfärssås
Favoritdryck: Glögg
Mål denna säsong: Att prestera på VM i Beaver Creek. Extra spännande eftersom 
de tävlingar som genomfördes där i fjol var de tävlingar som gick överlägset sämst.
Bästa backen i Sverige: Gästrappet i Åre
Bästa backen utomlands: Lake Louise i Kanada
Det här visste du inte om mig: Världens sämsta på matte, genom tiderna

Hur ser en vecka i ditt liv ut?
– Det beror helt på var jag är och vilken tid på året det är. 

Somrarna ägnas mest åt träning och jag försöker vara hemma 
så mycket som möjligt. Träningsprogrammet ser ganska likt ut 
varje vecka med vila varje onsdag och lördag. Under hösten från 
och med lägerstart i början på augusti är jag borta 10-14 dagar 
och hemma med en veckas mellanrum ungefär. Vi tränar på snö 
förmiddagar och fysträning på eftermiddagarna. 

– På vintern när säsongen dragit igång är jag sällan hemma. 
Från november är jag hemma en sväng över jul och kanske en-två 
gånger till efter nyår tills säsongen är slut i mars. Då är det tävling 
nästan varje helg som gäller.

Vad var det som hände förra året, som gjorde att du 
storslammade? 

– Jag tror att det var små detaljer som gjorde att helheten 
blev bättre. De senaste åren har jag jobbat på olika delar som 
jag kände behövde förbättras. Dels skidtekniska bitar, dels min 
fysiska status och även den mentala biten. Så skönt att alla års slit 
äntligen gav nåt och att jag äntligen hittat lite rätt på vilka delar 
som är viktigt att lägga tid och fokus på och som jag vet funkar 
för mig. 

På OS hade du medaljläge vid sista mellantiden men körde ur, 
vad hände? 

– Man kan se på det på två sätt. Å ena sidan så sumpade jag 
ett medaljläge, å andra sidan så hade jag ingen medalj innan. Jag 
var inte påtänkt att ta medalj eller knappt att bli uttagen till ett 
OS. Att ha tagit mig dit, på det sättet jag gjorde, att prestera den 
åkning som jag gjorde just den dagen som var den viktigaste 
under hela säsongen, och att ha varit näst snabbast i hela världen 
är saker som jag får ta med mig. Sen gick det åt skogen. Käpprätt. 
Kändes skit och jag var så besviken. Det gnager fortfarande lite i 
mig men med tanke på mina förutsättningar och sett på säsongen 

som helhet har jag ändå fått en del bekräftelse på att jag är med i 
medaljstriden. Och jag är inte klar med det här än. 

Kan du beskriva en perfekt störtloppssväng?
– En perfekt störtloppssväng. Hm. Nja. Den måste nog upplevas.

Hur känner du inför att Åre får ett nytt VM?
– Det känns häftigt! Dels för min egen del att få chans att delta 

i två VM på hemmaplan och dels för byns utveckling.

Förväntningar inför denna säsong?
– Att åka ännu snabbare än förra säsongen!

Favoritort att tävla eller träna på?
– Jag gillar Lake Louise. Har alltid gjort. Kommer nog alltid att 

göra. Älskar backen där, det är årets första farttävling och bara 
det att man bor på ett chateau likt ett slott gör ju sitt!

KLOCKRENT 
KAJSA KLING
Hon dök upp som från ingenstans. Storstjärnorna 
varnade för henne inför OS i Sotji och hon hyllades 
till skyarna. Åretjejen Kajsa Kling älskar adrenalinet 
i störtlopp och super-G. Och inför årets säsong 
planerar hon att åka ännu snabbare!
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quattro®och 
alpina landslaget  

älskar snö.älskar snö.
Välj mellan 140 modeller med äkta fyrhjulsdrift.

Land of quattro.®
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Traditioner blandas med nya friska grepp. Inte anade Gustav Vasa vilken folkrörelse han orsakade när 
han på 1500-talet jagades av danskar mellan Mora och Sälen. Vasaloppet arrangerades i vintras för 
90:e gången och närmare 60 000 deltagare genomförde något av de åtta olika loppen under Vasalopps-
veckan. Vätternrundan har sitt jubileum nästa år då de fyller 50 år.

Sedan 2013 finns det ytterligare en utmaning för dem som gillar långlopp på skidor. I unik fjällmiljö  
arrangeras Årefjällsloppet i slutet av mars med distanser på 75 km, 35 km och 11 km. 

– Alla klasser har gemensamt mål i Åre och erbjuder skidupplevelser som få tidigare har haft 
möjlighet att uppleva. Loppet går i fjäll-
nära terräng och är öppet för alla kategorier 
av skidåkare, unga som gamla, erfarna 
såväl som nybörjare, säger Jenny Grip som 
är ny VD för Årefjällsloppet. 

Loppet går på välpreparerade spår  
längs timmervägar, över myrar, upp över 
fjället och avslutas längs Åresjön. 

Dessutom erbjuder Årefjällsloppet 
goda träningsmöjligheter för skidåkare i 
Stockholm. På Gärdet  i centrala Stockholm 
läggs ett konstsnöpreparerat skidspår på 
2,5 km. 
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SKIDNYTT

STÅLMANNEN

I augusti genomförde Hasse Iron-
man i Kalmar. Första momentet 
var att simma 3,8 km i Kalmarsund. 
Därefter följde 18 mil på cykel på 
Öland. Och som avslutning på dags-
verket ett marathonlopp (42 km). Tid 
knappt 15 timmar. Som 65-åring! 

Det var för övrigt Hasses tionde 
Ironman varav ett var ”originalet” på 
Hawaii. Dessutom har “Stålmannen”  
29 Vasalopp och tio Vätternrundor 
på sitt samvete. Nästa stora ut-
maning är VM i triathlon som går i 
Motala 2015. 

Civilt har Hasse skolat om sig 
från VD till styrelseproffs på gamla 
dar. Ett av uppdragen är i Branäs-
gruppen.

PS. En gammal merit är från 1969. 
Platsen är Högdalstoppen söder om 
Stockholm. Ett synnerligen välmeri-
terat startfält med den trefaldiga OS- 
mästaren Jean-Claude Killy i spet-
sen fanns på start i den 14 sekunder 
långa (korta) backen. Efter första 
åket ledde en viss Gerremo tävlingen 
före Killy. Göran Zackrisson var 
några tiondelar efter. Tyvärr svek 
nerverna i andra åket och det blev 
uråkning för Hasse inför 15 000 
åskådare.

Hans Gerremo med dottern 
Charlotta efter Marcialonga 2014.Frågan är om hennes prestationer ger skidsporten 

ännu ett bragdguld? Rimligen är det simmerskan Sarah 
Sjöström som utgör det största hotet när bragdjuryn ska 
bedöma om tre OS-medaljer i skidspåren väger tyngre 
än ett världsrekord och sju EM-medaljer i simbassängen. 

Den 18 februari till 1 mars står Falun som arrangör till 
VM. Då är det upp till bevis för Kalla & Co. Fjällguiden 
misstänker att det blir en folkfest utan dess like och 
många heta dueller mellan Sverige och Norge. Passa på 
att ta tillfället i akt att se vårt framgångsrikaste landslag 
alla kategorier fightas om nya medaljer på hemmaplan!

FLER guld

EN FOLKRÖRELSE

Årets bragdmedaljör?

För ett år sedan pensionerade 
sig Hans Gerremo efter 10 år 
som VD för SLAO. Men tro inte 
att han ligger på latsidan. Fo
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Årefjällsloppet – en pigg nykomling.

Svenska folket rör på sig som aldrig förr. Vasaloppet och Vätternrundan blir fullbokade 
på bara några minuter. En pigg nykomling är Årefjällsloppet som i vinter arrangeras för 
tredje gången.

Svenska längdskidlandslaget tog osannolika 
11 medaljer vid OS i Sotji. Den som höll fanan 
allra högst var Charlotte Kalla. X-IUM

RACING IN OUR BLOOD

XIUM WCS CLASSIC
Med en ny design och otroligt starka modeller fortsätter X-IUM WCS Classic 
att leverera. Classic-serien kommer i 6 olika modeller:

C1 är en kallsnöföresskida med ett lägre spann. 
Belag: K7000/UNIVERSAL

C2 är vår universalskida och också vår mest sålda. Har medelhögt spann. 
Belag: K7000/UNIVERSAL

C2+ är en ny skida för lite tyngre åkare. Samma spann som C2:an, men för 
åkare upp till 120 kg!
Belag: K7000/UNIVERSAL

C2 R-GRIP är en ”rugg”-skida för 0-gradiga temperaturer. 
Belag: K7000/R-GRIP

C3 är modellen anpassad för klisterföre med ett högt spann. 
Belag: K7000/UNIVERSAL

C3 White Base har varit vinterns snackis, vitt belag för optimal frånstötning 
av smuts. En skida med högt spann som passar bäst i blötsnö och klisterföre. 
Har även grymma egenskaper i hårda, isiga och frusna längdspår och konstsnö! 
Belag: K9001/WET.

Samtliga skidor har kärnor i Honeycumb Nomex för att få en så låg vikt 
som möjligt men inte göra avkall på stabilitet och vridstyvhet. Bi-Edge-
konstruktionen i spannet gör skidan otroligt lätt att få fäste med, det spelar 
ingen roll hur trött du är! En skidan som syns och som gav Rossignol stora 
framgångar i OS.
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X-IUM
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HOS OSS FINNS 10 000 SKÄL ATT 
UPPLEVA SVERIGE. HÄR ÄR 5:

HOS OSS FINNS 10 000 SKÄL ATT 
UPPLEVA SVERIGE. HÄR ÄR 5:

Sverigeresor.se är ej återförsäljare till slutkund. Produkter och priser varierar efter säsong och efterfrågan.

WEEKEND
STOCKHOLM
FRÅN 495:-

SKIDPAKET
DALARNA
FRÅN 300:-

SKIDPAKET
HÄRJEDALEN
FRÅN 5750:-

SPAPAKET
VÄSTKUSTEN
FRÅN 1145:-

VANDRARHEM
VÄSTERBOTTEN
FRÅN 170:-

INKL. FLYG

I MOBILEN

M.SVERIGERESOR.SE

HYRBIL TILL FJÄLLEN

BOKA VINTERNS HYRBIL PÅ MABI.SE 
INNAN 30 NOVEMBER OCH FÅ 20 % RABATT 

PÅ VECKA OCH LÅNGHELG*.

GÄLLER  FÖR HYRESPERIOD 
8/1 - 20/4 2015, ANVÄND RABATTKOD  

”fjallen15” NÄR DU BOKAR.

VANLIGA OCH OVANLIGA HYRBILAR

BOKA TIDIGT-RABATT
PÅ VECKA & LÅNGHELG

Rabatten gäller på kategori kompakt-exklusiv kombi och dras från ordinarie prislista. Kan ej kombineras andra rabatter eller erbjudanden. 
Gäller endast bokningar på mabi.se. Lokala avvikelser från kampanjen kan förekomma. *Med långhelg avses hyra torsdag-måndag.

20% 
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Fallhöjd 538 m
Antal liftar 5
Antal pister 25
Längdspår ja
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 1 december – 10 maj
Telefon 0980-641 00
E-post bjorkliden@laplandresorts.se 
Hemsida www.bjorkliden.com 
Tips Låkta Fjällstation, Sveriges högsta (1228 m.ö.h)

Fallhöjd 387 m
Antal liftar 6
Antal pister 15 pister, 14 offpist
Längdspår ja
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 19 februari – 24 maj och 18 juni – 21 juni
Telefon 0980-641 00
E-post riksgransen@laplandresorts.se
Hemsida www.riksgransen.se

Riksgränsen & Björkliden 
– Sveriges nordligaste skidorter

BJÖRKLIDEN ÄR SKIDORTEN med magnifik fjällmiljö, 25 nedfarter 
samt en fallhöjd på 538 meter – den tredje högsta i Sverige. 

Skidområdet har ett brett utbud av backar för både nybörjare 
och erfarna skidåkare. Med pisternas varierande svårighetsgrad 
och en lättillgänglig offpist kan alla hitta sina favoriter. Förutom 
utförsåkning finns även flera preparerade längdskidspår.

Björkliden erbjuder en mängd spännande vinteraktiviteter 
förutom skidåkning. Följ med på en norrskensaktivitet och spana 
efter det magiska fenomenet eller upplev den vackra fjällmiljön 
från skoter eller hundspann.

Familjer och barn är viktiga gäster i Björkliden så här finns 
också barnområde, barnklubb och skidskola. 

Vackert inbäddad bland mäktiga berg i Europas sista vildmark och med en fantastisk vy över Lapporten och Torneträsk ligger 
Björkliden Fjällby. Ett stenkast därifrån ligger Sveriges nordligaste skidort Riksgränsen, där trender uppstår och myter skapas.

Till Björkliden är det enkelt att ta sig. Tåget stannar mitt i byn 
och väljer du flyg från Stockholm kan du ta dina första svängar 
tre timmar senare. 

I RIKSGRÄNSEN handlar mycket av skidåkningen om offpist, men 
långt ifrån allt. Det finns massor av riktigt bra pistade nedfarter 
med gott om svängrum. Pisterna är ofta kuperade och vindlande 
och erbjuder riktigt kul skidåkning. Har man aldrig provat offpist  
tidigare så är det i Riksgränsen man ska göra det. 

Här finns ”snäll offpist” mellan de pistade backarna som är 
en bra start för nybörjaren. Samtidig som det finns gott om ut-
maningar för den mer avancerade skidåkaren, som Uffes vägg, 
Rimfors och självklart Nordalsfjället där Nordiska mästerskapen 
i extremskidåkning körs i maj varje år. Under våren pågår en massa 
happenings och event som du inte vill missa!

Ett tips är offpist-åket Norgesvängen där du åker över gränsen in 
i Norge! Riksgränsens unika kombination gör att många skid- och 
snowboardåkare kommer tillbaka hit år efter år. 

Kommer du hit i maj kan du även njuta av skidåkning i midnatts-
solen, ett mytomspunnet fenomen som knappast gör någon  
besviken, skidsäsongen slutar ju inte förrän vi firat midsommar!

I BJÖRKLIDEN OCH RIKSGRÄNSEN kan du uppleva heliskiing och 
alpin friåkning när den är som allra bäst, i en arktisk högfjällsmiljö 
med över 100 bergstoppar att välja bland. Du åker dessutom alltid 
heliski med auktoriserade bergsguider.

Självklart finns det även i år gemensamma skidpass för Björkliden 
och Riksgränsen samt gratis bussar dagligen mellan anläggningarna. Fo
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HIT TAR MAN SIG LÄTTAST med flyg eller tåg. När du väl har klivit av 
i Gällivare kan du stå på skidorna på fjället inom en halvtimme. Här 
finns även en park och ett område för de minsta med skidåkning 
för alla nivåer. 

Dundret får snö tidigt på säsongen och öppnar liftarna redan 
i slutet av oktober. På Dundret hittar du oftast bra snö och en hel 
del roliga offpist-områden långt innan snön har lagt sig i naturen 
på många andra anläggningar i Sverige. Välpreparerade pister, bra 
park och stora friåkningsytor gör Dundret till ett bra val för såväl 
barnfamiljen som den riktigt skidintresserade. 

Gillar du längdskidåkning är Dundret också ett perfekt val. 
Anläggningen ligger i anslutning till Hellnerstadion och World 
Cup-spåren där världseliten gjort upp flertalet gånger. Det finns 14 
kilometer längdskidspår och anslutning till Gällivares spårsystem 
på ytterligare 60 kilometer. Även längdsäsongen börjar tidigt och 
avslutas sent. 

Förutom bra skidåkning tar även många evenemang plats på 
Dundret, vad sägs om Dundretpremiären första helgen i november, 
filmtävlingen Chasing Light i januari, Dundretrennen i mars och 
Dundret Runt och Dundretbragden i april.

Dundrets skidanläggning ligger bara 5 minuter från 
Gällivare centrum, 100 kilometer norr om polcirkeln och 
bara två och en halv timme från Arlanda. 

Fallhöjd  352 m 
Släpliftar  5
Nedfarter  13
Längdspår  14 km
Telefon  0970-145 60 
E-post  info@dundret.se 
Hemsida  www.dundret.se
 Facebook.com/dundret

Dundret 
– härlig skidåkning för alla

LAPPLAND

TERRÄNGEN PÅ NUOLJA är utmanande och omväxlande. Södra  
sidan av berget är intensiv och teknisk till sin karaktär – här hittar 
du isfall, klippdropp, konvexer, raviner, branter, etc. Det är även här 
de flesta åkarna samlas.

Norra sidan av Nuolja börjar flackt men övergår snart till häftiga 
branter som kräver sin åkare, samtidigt som branten ger så mycket 
tillbaka. Här möter du inte lika många åkare, så du kan ofta välja 
dina egna orörda linjer, oavsett hur länge du åker. Tänk på att säker-
heten på den här sidan är lite svårare att bedöma.

För att kunna njuta fullt ut av Nuolja, med alla de olika ner-
farterna, måste du hitta ”Nuoljas nyckel” – att våga lita på de 

Nuolja – möjligheternas berg
Abisko med berget Nuolja är ingen vanligt skidort. Nuolja 
är vilt, vacker och orört där det ligger i Abisko Nationalpark. 
Bergets storhet är de oändliga möjligheterna att välja nerfart.

Fallhöjd  500 m
Antal liftar  1
Antal pister  1
Längdspår  18 km
Skidskola  nej
Barnområde  nej
Säsong  28 februari – 30 april
Telefon  0980-402 00
E-post  lapplandsbokning@stfturist.se
Hemsida  www.svenskaturistforeningen.se/abisko 
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tvärgående ”transporterna” som finns längst ner i skogspartiet. 
Följ bara dessa hela vägen tillbaka till dalstationen.

Uppe på Nuolja ligger Aurora Sky Station. Här kan du fika, äta 
en lunch eller bara njuta av den fantastiska utsikten. Här möter du 
ofta andra åkare eller någon från skidpatrullen, som gärna ger råd 
och tipsar om nya oprövade nerfarter.

Linbanan är två kilometer och turen tar 18 minuter – många an-
vänder tiden i liften till att rekognosera nästa åk. Känner du dig lite 
osäker på var du kan åka, rekommenderar vi att du anmäler dig till en 
av våra dagliga offpistvisningar – drop-in 10.00 nere vid dalstationen.
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I HEMAVAN TÄRNABY kan du enkelt upp-
leva både långa och välpistade åk, såväl 
som nervkittlande turer i orörd snö. Du 
har nära till både lift och backe oavsett 
om du bor på hotell, i stuga eller i lägen-
het. Med ditt skipass har du tillgång till två 
orter med ett stort antal nedfarter av vari-
erande svårighetsgrad. Hemavan Tärnaby 
passar hela familjen!

För fantastisk offpiståkning tar du liften 
eller helikoptern upp på kalfjället. För dig 
som gillar utmaningar anses Kobåset vara 
ett av Sveriges bästa offpistområden.

I Hemavan har man tillsammans med 
Svenska Skicrosslandslaget byggt två nya 
skicrossarenor. Mer kul för barnen blir det 
i Lenny Klubben som är maskoten Lenny 
Lämmels egen klubb. Där går alla barn på 
Lennydisco, skattjakt afterski och annat skoj.

I Hemavan Tärnaby finns Snowparks 
för alla, från nybörjare till riktiga proffs-
jibbers! I Hemavan kan man även stoltsera 

Två timmar från Arlanda och fyra timmar från Umeå ligger Hemavan Tärnaby. 
Här finns fjällvidder, välpistade backar för hela familjen samt mat och nöje på hög nivå.

Hemavan Tärnaby
– Lapplands största skidort

Telefon  0954-301 50
E-post  bokning@hemavantarnaby.se
Hemsida  www.hemavantarnaby.nu

med norra Sveriges längsta Snowpark, 
totalt 1,3 kilometer!

 I Tärnaby hittar du också Anja Pärsons 
och Ingemar Stenmarks hemmabackar.

störst på upplevelser 
i hemavan tärnaby

Trolltunet är en anläggning som erbjuder det bästa av Hemavan. 

Hjärtligt välkommen till Trolltunet, önskar Stig Strand med personal.
               Ps. Vi har öppet året om.

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

HELISKI, SKOTERARRANGEMANG, 
FISKETURER, LAGAKTIVITETER, 

FORSSBÅR & MYCKET MER

SKOTERUTHYRNING

EXKLUSIVA 
FISKEARRANGEMANG

500m FRÅN 
PISTEN!

PMS 187 mörk röd

Svart

Gill Sans Bold Italic

CMYK
C 0
M 100
Y 79
K 20

www.hemavantarnabyairport.se

Endast 2 tim med  fl yg från StockholmEndast 2 tim med  fl yg från Stockholm
FLYG-

ERBJUDANDE
FRÅN  1 990 SEK /per person 
inkl. fl yg t/r, hotell boende, frukost och 

rabatter på skidhyra & skidskola.

FRÅNFRÅN  FRÅN  FRÅN 1 9901 990SEK /per person
inkl. fl yg t/r, hotell boende, frukost och inkl. fl yg t/r, hotell boende, frukost och 

rabatter på skidhyra & skidskola.

Ring och boka: +46(0)954 301 50 • hemavantarnaby.nu

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

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

www.sanninggarden.com
www.facebook.com/sanninggarden   

En mysig plats i 
Hemavan Tärnaby. 
Perfekt för mindre 
grupper, kickoff 
& konferens.

Sånninggården

BOKA NU! +46 (0)954-10420  
info@tarnabyfjallhotell.com • www.tarnabyfjallhotell.com 

VÄLKOMMEN TILL RIKTIGA FJÄLL! 

Kom till Tärnaby i vinter - en svensk fjällklassiker! 
Längdläger 15-18 januari: 3 995,- 

Jul i fjällen: från  2 650,- 
Sportlovspaket: från 2 250,- 

Fjällhelg: från 1 175,-    
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I KITTELFJÄLLS SKIDOMRÅDE upplever 
du unik skidåkning i fantastisk natur med 
storslagna berg, djupa raviner, fantastisk 
skogsåkning och en lössnö som du inte 
hittar någon annanstans i världen. 

Området omges av ståtliga fjälltoppar. 
Här finns även bra möjligheter för dig som 
vill åka offpist, utanför skidområdet. Detta 
gör du så klart med hjälp av lokala fjäll-
guider. Med en lättare hike når du Norge-
svängen, ett magiskt åk i gles barrskog på 
baksidan av berget. Men Kittelfjälls crème 
de la crème är nog helikopterskidåkningen. 
Kittelfjäll är på många sätt Sveriges Mekka 
för Heliski. 

Allt detta bidrar till att göra Kittelfjäll 
till ett världsunikt område för skidentusiaster.  
Trots att Kittelfjäll är ett offpistparadis med 
storslagna bergstoppar så är det även en 
familjeanläggning. 

ÅRETS SÄSONG DRAR IGÅNG direkt med 
ny belysning och bättre snökanonsystem 

Fallhöjd 420 m
Antal liftar 4
Antal pister 4
Offpistnedfarter 38
Skidskola ja
Barnområde ja
Parkområde ja
Längdspår 5 km preparerade, flera mil 
 rösade leder
Säsong december – maj

Active Ski Travel, 08-628 28 10, www.activeski.se
Hotell Kittelfjäll, 0940-810 20, www.kittelfjall.com
South Lapland Airport, 
www.southlaplandairport.com
Sucksdorfsvägens Fjälltomter, 
0703-743524/+45 (0)206-163 68  
Sista Utposten, 0940-810 52 
Vilhelmina Turistbyrå, 0940- 398 86,
www.lapplandturism.se
www.southlapland.se

Kittelfjäll – storsatsar för längre säsong
Kittelfjälls berg påminner mer om alperna än de svenska fjällen. 
Med liften når du närmare 50 nedfarter, de flesta offpist. 

LAPPLAND

A HOTELLIFTEN
B KNAPPLIFTEN
C BARNLIFTEN
D JAN EXPRESS
E TOPPSTUGAN

5 ÅSEN
6 MITTEMELLAN
7 EFTER DIG
8  SLÄPP 2
9 SLÄPP 1

15 SÄLLAN
16  GULDBOCKEN
17 STORGROVA
18 PIA´S
19 GOREKS

24 DANSKEN
25  ZNUBBEN
26 PER RÄNNANA
27 VITTERSTIGEN

F ELLJUSSPÅRET
1 B-E´S LÖPA
2 PÖLSAS
3 GRANBACKEN
4 SNÄCKORNA

10 SKIDSKOLEBACKEN
11 MIN VÄG
12 LILLGROVA
13 NATIONELLA
14 KÅLÅRADO

20 RUNES
21 MORGONZOO
22 KUSINERNA
23 CABBY 76

28 PASTORN
29 KONSUMRAVINEN
30 FUNPARK

Övre transportsträckor är blå och nedre är gröna.

1
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7 11 12
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i hela nedfarten ”Nationella”. Det gör att 
säsongen blir längre och dessutom blir 
backen tillgänglig även på eftermiddagar 
och kvällar under mörkaste december 
och januari.

Detta är bara första steget. Inför 
2015/2016 är det flera stora investeringar  
på gång. Den nya liften som är planerad 
väster om hotelliften öppnar upp för ännu 
mer lättillgänglig offpiståkning samt ett 
helt nytt familjeområde. En ny modern 
husvagnscamping har efterfrågats och 
dessutom ska hotellrummen nyrenoveras 
till nästa säsong.

Idag finns ett stort utbud av moderna  
stugor för alla smaker i Kittelfjäll för 
uthyrning. Dessutom finns det tomt- 
områden för försäljning där det har börjat 
exploaterats.  

FÖRUTOM GRYM SKIDÅKNING finns det 
bra transport till Kittelfjäll. Active Ski 
Travel erbjuder prisvärda paketresor med 

sovbuss från Stockholm med påstigning 
längs vägen. En nyhet är Active Skis helt 
nya och supermoderna komfortbussar. 
Lyxbussar som är speciellt framtagna för 
just transporten till Kittelfjäll. 

Som vanligt är det weekendavgångar  
på torsdagkvällar under hela säsongen 
och veckoresor under högsäsong. Active 
Ski kan också fixa resepaket med flyg från 
Arlanda.
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Borgafjäll 
– där vägen slutar börjar upplevelsen

Borgafjäll erbjuder 13 pistade nedfarter,  heliskiing, catski, skoter- 
safari, vinterfiske, hundspann och längdskidåkning. Allt inom 
bekvämt räckhåll från Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa. 

Den världsberömda arkitekten Ralph Erskine ritade redan i 
slutet av 40-talet det idag anrika retrohotellet. Idag förundras 
man fortfarande över såväl arkitektur som inredning. 

Hotellets restaurang har ett mycket gott rykte där man verk-
ligen tar tillvara närproducerade råvaror från fjällen. Hotellets 
Spa är populärt efter en tuff dag på fjället. Till Borgafjäll Hotell 
Äventyr & Spa kommer man för att få riktig avkoppling. Här kan 
man känna sig som hemma.

Borgafjäll är en genuin och äkta fjällby i norra Europas sista 
vildmark. Borgafjällen har det mesta för skidentusiasterna. 
Mest snö i Sverige 2014. Här finns naturliga förutsättningar 
för härlig skogsskidåkning, av många ansedd som en av 
Sveriges bästa. 

Borgafjäll by
Genuin och äkta fjällby i norra 
Europas sista vildmark.
Ica-butik, 5 pubar/matställen.

Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa
Anrikt retrohotell ritat av arkitekten 
Ralph Erskine. 
Känt för den goda maten. 
Äventyret finns utanför dörren. 
Hotell, lägenheter och Skilodge.                                                 
Öppet 5 december – 2 maj
www.borgafjallhotell.se, 
0942-421 00                                   

Borgafjäll backarna
Fallhöjd 289 m, 770 m vid Catski.
Inga liftköer. Prisvärda liftkort.
Känd skogsskidåkning.
Skidskola och barnområde.
Hundspann 
Antal liftar 3
Antal pistade pister 13
Längsta nedfart 1 495 m
070-305 48 30, 
info@borgafjällbackarna.se

Skiduthyrning och butik
även skidskola 
Borga Skicenter, 
0942-422 72,
www.borgaskicenter.se 
69°Nord, 
073-803 51 38,  
www.69gradernord.se

Längdskidåkning
Längdspår på fjället utanför 
hotellet totalt 17,5 km

Offpist
Catski - pistmaskin med hytt 
för 11 personer.

Högsta toppen är 50 meter 
högre än Åreskutan.
Boka hos 69°Nord, 
073-803 51 38,  
www.69gradernord.se

Skoter
Mer än 100 mil skoterleder.
Skoteruthyrning med eller utan 
guide.
Boka hos Sutme stugby, 
0942-470 70,
www.sutme.com
Borga Skicenter, 
0942-422 72,
www.borgaskicenter.se 

Matställen och boende
Borgagården, 0942-420 22
Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa, 
0942-421 00
69°Nord, 073-803 51 38
Björnidet, 0942-420 42
Skicenter (endast mat), 
0942-422 72
Sutme Stugby,  0942-470 70

Ta sig hit
South Lapland Airport, 
www.southlaplandairport.com 
Flyg Arlanda – Vilhelmina med 
Next Jet. Sverigebiljetten från 
495 kr enkel.
www.nextjet.se 
Bil 75 mil från Mälardalen 
via E4.
Straukas hyrbil, 
070-201 10 44                      

Dorotea Turistbyrå
0942-140 63,
www.lapplandturism.se. 
www.southlapland.se           

Skipass

Hotell Borgafjäll 
Äventyr & Spa

69°Nord69°Nord

Hotell Borgafjäll 
Äventyr & Spa



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Fjällguiden 2014-201536

Storlien – Meråker 
brutal skidåkning över gränsen

STORLIEN PÅ DEN SVENSKA SIDAN gränsen och Meråker på den 
norska. Tillsammans bildar de en komplett anläggning med bland 
annat Storliens skidanläggning, boende med cirka 600 bäddar och 
konferensanläggning kombinerat med Meråkers skidanläggning 
och många sportfaciliteter, som till exempel skidskyttestadion och  

När Storlien öppnar för säsongen gör man det med dunder och brak. Destinationen utvecklar samarbetet över gränsen 
med norska Meråker. I och med detta är destinationen Visit Storlien Meråker en ännu mer komplett anläggning. 

inomhusfotbollsplan. Tillsammans finns också 22 mil längdspår 
och 40 mil rösade leder. De två anläggningarna kommer att ha ett 
gemensamt liftkort för hela området. 

En stor nyhet är satsningen på Nordens första gränsöver-
skridande lift. Gränsliften kommer att ha nerfarter på cirka 2,8 

JÄMTLAND/NORGE
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Overnatting
Kirkebyfjellet Mountain Lodge
Triangelheimen
Fonnfjell Hotell
Sportsannekset
Meraker Smelteverk Gjestegård
Teveltunet Fjellstue
Turistforeningens hytter
Ferslia
Angeltjønnhytta

Servering
Kafe Sentrum
Sissels Spiseri

Tåg
Meråker station 
Kopperå station

Aktiviteter
Meråker Alpinsenter
Team Xitement
Bjørklia Husky Adventure
Meråkerfjell Ridesenter
Rypetoppen Adventurepark
Grova Skisenter
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Övernattning
Högfjällshotellet
Fjäll-Lyor/lägenheter
Fjäll-Liens Stugby
STF Storliens Fjällgård
Le Ski
Storlien Bed & Breakfast

Tåg
Storlien station 

Servering
Värdshuset Rödluvan
Le Ski Restaurang
Sylvias Kanonbar

Aktiviteter
Storlien Alpina
Spårcentral längdåkning
Skoterled
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4 Högfjällshotellet
Restaurang Flamman
Coop café
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Högsta fallhöjd  510 m
Antal liftar  13
Antal nedfarter  36, varav 3 belysta
Längdspår  220km+ 400km rösade leder
Längsta nedfart  3 200 m
Funpark  ja
Barnområde  ja
Säsong  december – april

Hotell/Boende/Restauranger
Storlien Högfjällshotell, +46 (0)647-701 70, www.storlienhogfjallshotell.se
Stugor & Vandrarhem,+46 (0)647-700 58, www.storlienservice.se 
Fjällyorna, +46 (0)647-701 70, www.storlienlyorna.se 
Storliens Bed & Breakfast, +46 (0)647-700 10, www.storliensbedandbreakfast.se
Restaurang Le Ski & Lodge, +46 (0)647-701 51, www.leski.se
Värdshuset Rödluvan, +46 (0)709-21 55 00, www.rodluvanstorlien.se
Restaurant Flamman, +46 (0)647-700 10, www.flamman.nu
Kirkebyfjellet, www.kirkebyfjellet.no
Teveltunet Fjellstue, www.teveltunet.no
Fonnfjell Hotel, www.fonnfjell.no
Verksgården, +47 98 290 980

Aktiviteter
Storliens liftar, +46 (0)647-70170, www.storlienalpin.se 
Meråker Alpinsenter, www.merakeralpinsenter.com
Rypetoppen Adventure Park, www.rypetoppen.no
Norway Husky adventure, www.huskyadventure.no
Meråkerfjell ridesenter, www.merakerfjell.no
Arena Meråker, www.arenameraker.no

Butiker
Storliens sportcenter, +46 (0)647-704 44, www.sportcenter.nu
Viltboden, +46 (0)647-705 00 , www.viltbodenstorlien.se
Coop, +46 (0)647-700 08,  www.coopstorlien.se
Superpris, +46 (0)647 700 54, www.superpris.se 
Storlien Bygg, +46 (0)647-703 33

JÄMTLAND/NORGE

kilometer med sin dalstation i Teveltunet på norska sidan och 
nå toppen av Storliens system på den svenska sidan. Byggstart 
planeras till maj 2015.

STORLIEN LIGGER DIREKT på fjället omgivet av andra fjälltoppar. 
Anläggningens storhet är att här erbjuds en stor variation av  
boende och aktiviteter i en genuin kalfjällsmiljö. Här finns  
vanligtvis det djupaste natursnötäcket i Sverige. 

Passa på att njuta av skönt boende, vidsträckta vyer och 
skoteråkning, som faktiskt är förbjuden i Norge. Från och med 
i vinter finns även möjlighet att bo med family all inclusive på 
Storliens Högfjällshotell.

BLIR DU SEDAN SUGEN på längre nedfarter, fler backar och en 
smaskig våffla med brunost? Då hoppar du bara på Nabotåget 
i Storlien som går direkt till Meråker.  I Meråker har många av 
de största norska stjärnorna inom längdskidåkning skolats. Här 
finns fler och längre nedfarter, offpiståkning i världsklass, fun-
parks, jibbingytor och en skidskyttestadion. Meråker har även 
blivit rankad som ett av världens bästa friåkningsområden. 

Från 190 fallmeter får besökarna nu tillgång till 510 meters fall-
höjd. Nedfarterna ökar och antalet kilometer i längdspåret likaså. 

Meråker ligger 1,4 mil från Storlien och du tar dig enkelt 
dit med Nabotåget, eller med bil på riksväg E14. För den som  
önskar finns också längdspår hela vägen mellan anläggningarna  
så det är bara att knäppa på sig skidorna. 
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Barnfamiljerna älskar Björnen med sin 
familjevänliga åkning och lugna omgivning, 
Åre by erbjuder allt ifrån svindlande offpist 
till breda lättåkta glidarbackar. I Tegefjäll/
Duved är tempot lite lugnare och backarna 
perfekta för sköna carvingsvängar. 

ATT ÅRE ARRANGERAR alpina VM 2019 med-
för en rad investeringar de kommande  
åren. Några av dessa kommer gästerna till 
gagn redan denna vinter. I Duved som blir 
officiell träningsarena innan och under VM 
anläggs en helt ny bred nedfart väl anpassad 
för modern alpin åkning. Det investeras även 
i ett helt nytt snöanläggningssystem med 

Åre – den lilla byn med den stora skidåkningen
Förbättrar och utvecklar skidområdet inför alpina VM 2019.

Fallhöjd 890 m
Antal liftar 49
Antal pister 110
Antal skidlärare 60
Barnområden 4
Parker 3 
Elbelysta backar 8
Längsta nedfart 6 500 m
Total pistlängd 100 km
Säsong november – maj
E-post are@skistar.com
Hemsida www.skistar.com

SKIDÅKNING I VÄRLDSKLASS, mat från 
mästerkockar och ett nöjesliv som sträcker  
sig långt bortom afterskin. Åre är skidorten 
med det stora berget och de små begräns- 
ningarna. Här finns något för alla, vare 
sig du är ute efter adrenalinstinn offpist-
åkning, sköna carvingsvängar eller busiga 
barnaktiviteter. 

Åres skidområde sträcker sig från Björnen  
i öst till Duved i väst. Bo kan man göra på 
det lyxigaste av designhotell, i någon av 
Åres många mysiga stuglägenheter eller 
fristående hus med både eget kök och egen 
bastu. Alterna tiven är många och passar 
alla plånböcker.

JÄMTLAND
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över 70 nya snökanoner i området kring 
Duveds Linbana. Dessutom sätts det in ny 
kvällsbelysning från Linbanans dalstation 
hela vägen upp till bergstationen. 

Åre bjuder förutom på utförsåkning 
i världsklass också på andra aktiviteter; 
längdåkning, skoteråkning, zipline, hund-
spann, ridning, kälkåkning med mera.
Utöver uteaktiviteterna har Åre by ett 
fantastiskt utbud av restauranger och ett 
pulserande nattliv, unika affärer, genuina 
hantverk och lokalproducerad konst och 
konfekt. På någon av Åres många spa-
anläggningar kan man även njuta av en  
behandling efter en lång dag i snön. 

Handla för 1 995 kr - få 50%
rabatt på boende* hos SkiStar

Nu lanserar vi SkiStarshop Concept Store i samarbete med de största 
varumärkena inom fjällsport. Hos oss hittar du ett unikt sortiment av 
kläder och utrustning i kombination med  oslagbar kunskap och 
erfarenhet av en aktiv livsstil i fjällterräng. 

*Erbjudandet gäller när du beställer kläder och sportprodukter vid ett tillfälle till ett totalt värde av 1995 kr på skistarshop.com före den 24/12 2014. Rabatten gäller vid bokning av utvalt boende på skistar.com, minimum 4 dygn under v. 3-4 och v.11-13, 2015. Gäller endast nybokningar och kan inte kombineras med andra boenderabatter. Se skistar.com för fullständiga bokningsvillkor.
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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

Expressbussen till ällen
*från december till april*

08-739 32 00

www.arebussen.se

MITT I ÅRE 
bo med gångavstånd

0647-515 00
info@agoiare.se

www.mittiare.se

0647-515 00

 12.400:- 
/lägenhet

Nära till backe, lift, mat & nöje. 
Boka hos oss så bor du alltid i Åre 
centrum. Slutstäd ingår. Lite mer 
semester, helt enkelt. 
Välkommen med din bokning!

Vinter-
vecka från

Fira jul i Åre fr 8.600:-/lgh/vecka

Superpris
till Åre!

3 nätter i Åre från 1770 kr per familj!

Pris gäller er som reser till Åre innan 8 februari 2015
och för 2 vuxna och upp till 2 barn inklusive frukost, 
fritt bad och visning om våra spännande resmål. 

Boka online på holidayclub.se/boka
eller ring 0647-120 45 med bokningskod: FJÄLL

Gäller för dig över 30 år och som reser
tillsammans med din partner och som
ej varit på visning inom 18 månader.

ps. gäller 
även jullov!

(+720 kr)

0647–506 20

I vår vackra jaktvilla i hjärtat av Åre by har 
vi serverat jämtländska läckerheter sedan 1995.

villatottebo.se

Inuti jaktvillan i hjärtat av Åre by 
serverar vi jämtländska läckerheter

 i nutida tappning.

0647–506 20

I vår vackra jaktvilla i hjärtat av Åre by har 
vi serverat jämtländska läckerheter sedan 1995.

villatottebo.se
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Högsta fallhöjd  250 m
Antal liftar  9
Antal nedfarter  21
Längsta nedfart  1 600 m
Skidskola  ja
Säsong  december – april
Längdspår  12 mil samt 2 km elljusspår
Telefon  0647-360 90
E-post  info@trillevallen.com
Hemsida  www.trillevallen.com

Trillevallen – ett skidmecka för hela familjen
Trillevallen är ett välkomnande skidområde med lite lugnare tempo som 
passar familjer, företag och äventyrssökare i genuin och historisk jämtlands- 
miljö. Den populära 4-stolsliften som tar dig från parkeringen till bergets 
topp på bara några minuter ger både nybörjaren och den mer inbitne 
skidåkaren stora valmöjligheter.

DEN POPULÄRA 4-STOLSLIFTEN fortsätter att leverera även i år och tar dig snabbt 
och bekvämt till toppen av Välliste. Mitt i skidsystemet finns backrestaurangen 
med soldäck och storslagen fjällutsikt där maten är vida uppskattad och inte 
kommer att göra dig besviken när hunger eller törst faller på. 

I de backnära lägenheterna bor du veckovis eller över en helg och har nära 
till skidåkning och mat varje dag. I det anrika fjällhotellet bor du bekvämt 
ackompanjerad av genuin jämtländsk fjällhistoria, mysig frukostbuffé, rustik 
husmanskost och bra service. 

Från fjällhotellet kan du välja att ta transportliften upp till skidsystemet eller be 
om skjuts med skoter. I Trillevallen får du långa stråk av skidåkning i välpreparerade 
backar, med lutning som räcker även för de tuffaste. Ripbranten är svårslagen, 
med både brant pist- och offpiståkning med orörda löpor i ett och samma åk. 
Barnen kan åka varv på varv i skidkarusellen innan de övergår till barnbackarna 
där de kan utvecklas som skidåkare. I Trillevallen finns även en skicrossbana för de 
mindre samt en jibbpark för de lite större. Trillevallen har tagit klivet in i 2010-talet 
– utan att tappa bort sin gedigna historia eller sina långa traditioner.

JÄMTLAND

 +46 647 360 90 | info@trillevallen.com | trillevallen.com

SKIDÅKARPAKET FRÅN 915 sek/pers/dygn

 BACKNÄRA LÄGENHETER

Boka 7 nätter med halvpension och skipass på klassiska 
Trillevallens högfjällshotell till ett fantastiskt pris!
Barn 0-5 år gratis, barn 6-15 år -50%

Ett snöbollskast från liftar, skiduthyrning 
och restaurang ligger våra 4, 6, eller 

8-bäddslägenheter för den lilla 
eller stora familjen.

Per vecka i 4-bäddslgh från.....3000 sek
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Lofsdalen fyller 40 år – fest hela vintern

FALLHÖJDEN, 492 METER, säger väl det mesta om vilken skid-
kvalitet som väntar på Hovärken. Den siffran är den överlägset 
bästa söder om Åre. Toppen ligger på 1 125 meter över havet och 
däruppe börjar flera härliga nedfarter som alla är i söderläge 
med massor av soltimmar. 

Merparten av åken går i rött men där finns även flera svarta 
pister, där lutningen som mest är 43 grader. Till toppen åker 
man snabbt och bekvämt med två sexstolsliftar, den senaste  
invigd förra säsongen. Hovärken har förstås också gott om snäll, 
blågrön åkning. De pisterna ligger lite längre ner på fjället, skönt 
skyddade av skogen. 

VINTERNS FESTLIGHETER i Lofsdalen börjar vid säsongspremiären 
den 12 december och fortsätter ända till den 12 april. Hela familjen 
är inbjuden, inte minst de yngsta. I Lofsdalen har barnen alltid 
varit hedersgäster. Deras eget Snöland är ett vitt paradis med 
lagom svåra backar och lätthanterliga liftar. Allra roligast är nog 
skicrossbanan, lång och alldeles lagom pirrig för de yngsta. 

När barnen vill leka utan skidor väntar massor med skoj och 
bus, bland annat tillsammans med Loffe, Lofsdalens maskot, som 
blivit blå av alla blåbär han ätit. 

EN STOR BARNFAVORIT i Lofsdalen är Aktivitetshuset – ett hus 
fyllt med aktiviteter för både stora och små! När backen stänger 
för dagen drar discobowlingen igång. 

Lofsdalen är också en favoritort hos landets skicrosselit. Den 
välskötta banan har två linjer; en för nybörjare och en betydligt 
svartare med ett gäng tuffa hopp. I den banan tränar skicross-
landslaget ofta och det är i Lofsdalen årets SM arrangeras.

Hovärken har även tre fina och kompletta parker med svarta, 
röda och blå linjer. 

EN SKIDSEMESTER i Lofsdalen är en ovanligt bekväm skidsemester. 
Boende, restauranger, gym, konferensrum och övrig service ligger 
samlade runt ett skidtorg. Där börjar också de fina längd- och 
turspåren, 70 kilometer prepareras för både klassisk stil och 
skate. De slingrar sig genom skog och upp på kalfjäll och tillhör 
absolut fjällens bästa.

Vill man ut på klassisk fjälltur går 150 kilometer rösade leder 
djupt in i orörd fjällvärld.  Det finns många vägar ut i det vilda och 
vita. Häng med på skotersafaris eller tolka bakom en bandvagn.

Ett klassiskt utflyktsmål är Våffelstugan på Sömlingfjället.  
Våffelmumsandet kombineras gärna med några sköna offpist-
upplevelser. 

Den snösäkra destinationen i Härjedalen firar 40 år som skidort och hela säsongen blir en lång, stor och glad vinter-
fest. På festmenyn står bland annat 25 nedfarter, tre parker, en skicrossbana, nio liftar och ett nytt övertäckt rullband 
för de minsta besökarna. Hela härligheten serveras på Hovärken – definitivt ett av Sveriges mest spännande skidfjäll.

Fallhöjd  492 m
Längsta Nedfart  3,4 km
Antal Nedfarter  25
Antal Liftar  9 
Stolsliftar 2
Kvällsåkning Ja 
Funparks 3 
Skicross Ja
Snöland Ja
Säsong 12 december - 12 april
Telefon 0680-413 50
E-post  info@lofsdalen.com
Hemsida  www.lofsdalen.com

HÄRJEDALEN



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Fjällguiden 2014-201542

DU HAR KOMMIT TILL den svenska fjällturismens vagga. Redan 
1882 kom de första turisterna till Fjällnäs och alltsedan dess har 
de kommit tillbaka. Många har bosatt sig här. Det kan lätt bli så 
med riktiga fjäll. De har en märklig dragningskraft som vägrar 
släppa taget om oss människor. Och det är inte bara fjällen som 
har en speciell dragningskraft. Även snön är speciell. Den är torr, 
mjuk och lättåkt – riktigt härlig pudersnö. En vanlig vinter faller 
hela fem meter natursnö, en ovanlig vinter faller det ännu mer.

FUNÄSFJÄLLEN ÄR SKIDOMRÅDENA Tänndalen, Ramundberget, 
Funäsdalsberget, Tännäskröket och Kappruet samt längdskid-
meckat Bruksvallarna. De stora skidsystemen erbjuder äkta hög-
fjällskänsla och en angenäm upplevelse för såväl nybörjaren som 
för den erfarne. 

Med en dag framför sig i detta vidunderliga system av pister, 
längdspår och skoterleder inger sig lätt en pirrande känsla. Runt 
omkring dig har du 60 toppar över tusen meter. Det är precis så 
det ska kännas, var du än befinner dig finns de där, de vitklädda 

Slås av det storslagna 
– i Skandinaviens största skidområde
I Funäsfjällen finns majestätiska fjäll och ypperliga snöförhållanden, hela säsongen. Lägg till fenomenal 
offpiståkning, kanske världens bästa längdskidåkning och 60 toppar över tusen meter så har du ett komplett 
skidparadis med riktig fjällkänsla.

topparna som väntar på att utforskas. Snabbt står det klart att 
det behövs flera dagar, om inte veckor för att kunna ta till sig an 
alla upplevelser och råda bot på pirret. 

Genom dalgångar och över högfjällsterräng ringlar sig Nordic Ski 
Center – 300 kilometer preparerade spår. Hela systemet är byggt 
så att du alltid har längdspår i världsklass i din närhet. Här finns 
ypperliga förutsättningar för träning, motion och rekreation. 
Varje morgon prepareras spåren och du kan alltid följa spårstatusen 
enkelt via mobil eller webbsida.

Skidåkning och frisk fjälluft i alla ära, men vad vore fjällresan 
utan god mat? Här finns ett stort utbud av matupplevelser i alla 
prisklasser och inriktningar. Precis som för skidåkningen och den 
totala vinterupplevelsen, står det äkta och genuina i centrum.

UNDER SENARE ÅR har investeringsvindarna yrt i Funäsfjällen. 
Dalgångarna har hottats upp med utökat boende i Ramund-
berget och Ski Lodge Tänndalen, nya snökanonssystem och  
vidareutveckling av längdprodukten i Bruksvallarna. Allt för att 

HÄRJEDALEN
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Ramundberget, Tänndalen, Funäsdalsberget,Tännäskröket, Kappruet, Bruksvallarna 

Fallhöjd 315 m
Antal liftar  40
Antal pister 136
Längdspår 300 km, 450 km rösade leder
Skoterleder 450 km
Skidskola ja
Barnområde ja, 9
Säsong november – maj
Telefon 0684-155 80
E-post info@funasfjallen.se
Hemsida www.funasfjallen.se 
Facebooksida facebook.com/funasfjallen

 Bruksvallarna

 Fjällnäs

Funäsdalen  

 Ljusnedal

 Tänndalen
Ramundberget  

Messlingen  
Mittådalen  

 Tännäs

möta gästernas efterfrågan men samtidigt med hjärta och tradi-
tion i behåll. Människan har levt och verkat här i generationer 
med det äkta och genuina i centrum. 

Näst på tur av satsningar står en gondolbana på Funäsdalsberget. 
Tack vare gondolen kommer besökare kunna komma upp till 
toppstugan på Funäsdalsbergets brant på bara några minuter. 
Där uppe kan en lunch eller fika avnjutas tillsammans med den 
milsvida utsikten över Funäsdalssjön och de svenska och norska 
högfjällen. Sen är det enkelt att åka ner till byn, knäppa av sig  
skidorna och besöka någon av byns alla restauranger och butiker. 
Men det är inte bara för vinteraktiviteterna som gondolbanan 
innebär ett lyft, även sommartid kommer den vara ett naturligt 
inslag för såväl vandrare som cyklister.

– Gondolbanan är en året-runt-produkt och den kommer 
knyta ihop banden mellan byn, berget och sjön på ett naturligt 
sätt, säger Jonas Kojan, vd på Destination Funäsfjällen.
Gondolbanan står klar för invigning julen 2014.

FAKTA GONDOLBANAN:
Kostar:  Totalt cirka 100 miljoner kronor som inkluderar mark-

arbeten, nerfarter och snöproduktion
Högsta hastighet:  5 m/s
Kapacitet:  750 personer/ timme, varje gondol tar åtta personer
Fallhöjd:  316 m
Längd:  907 m
Ägare:  Turistnäring, företag och privatpersoner. Funäsdalen 
 Gondolbana AB kommer att hyra ut banan till Funäsdalen 

Berg & Hotell AB

Fo
to

: B
jö

rn
 A

rn
em

o

Fo
to

: M
ar

tin
 S

öd
er

q
vi

st

Fo
to

: J
oc

ke
 L

ag
er

cr
an

tz



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Fjällguiden 2014-201544 Fjällguiden 2014-201544

DALARNA

Vi erbjuder: Vasaloppsboende • ski in - ski out 
stugor med själVhushåll • hotell • Vandrarhem  
b&b • skoteräVentyr • 100-tals mil längspår  
240 mil skoterleder • idrepasset med 58 nedfarter 
skipass • mat & nöje • skidläger • isfiske • bad 
skidleder på fjället • samekultur • hundspann 
temaVeckor och mycket mera!

visitidre.se
0771-99 88 00

Boka ditt boende 

på visitidre.se
- din guide till norra Dalarna

Grövelsjön – åk på tvären 
Lättillgängliga fjäll, markerade leder och 100 kilometer preparerade längdspår 
gör Grövelsjön unik. Tystnaden är total. Följ med på en guidad fjälltur, upplev 
den samiska kulturen eller prova isfisket under vårvintersolens sköna strålar. 
Du lär inte gå hungrig här, ett flertal restauranger dukar upp borden med lokala 
delikatesser. 

Idre – alpinåkning när den är som bäst
Vintern anländer redan i november och varar ända till påsken i Sveriges sydligaste 
fjällvärld! Här är det nära, bekvämt och lite som hemma. Idre Fjäll, Fjätervålen 
och Idre Himmelfjäll erbjuder tillsammans skidåkning i 60 nedfarter från grönt 
till svart. Ett smörgåsbord av aktiviteter som skoteråkning, hundspann, ridning, 
äventyrsbad, bordtennis, fiske och mycket mer kan du uppleva här. 

Särna – skogens och ffjällens rike
Följ med på en snöskovandring upp till Fulufjällets nationalpark. Djupt inbäddad 
och täckt av is faller Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall. Följ med på en kvälls-
tur, där hästen drar er fram medan ni sitter nerbäddade i släden. Särnas skogar 
med omnejd erbjuder även cirka 250 mil preparerade skoterleder.

Älvdalen – Älvbygden
Res tillbaka i tiden och upplev en annorlunda semester. Laga mat över öppen eld, 
åk häst och släde som de gamla forkörarna eller längdträna i vasaloppsspåren. 
Fånga en röding eller öring som gömmer sig under isarna, ta en skotertur till 
Navardalen eller upplev den flytande bastun som ligger ankrad i älven. 

Vad var viktigt för dig när ni utformade Pernilla Wiberg Hotell?
– För mig var det viktigt att skapa gott om plats på rummen för allt 

bagage man har med sig i på skidsemestern. Det var 
också viktigt att få ett bra och praktiskt skidrum 
där man kan göra sig av med både skidor, pjäxor 
och stavar. Vi lade skidrummet på första våningen 
med direktutgång till backen. 
Känslan när man kommer in i lobbyn ska vara 
att här är ”my home away from home” och det 
tycker jag vi lyckades med väldigt bra med.

Hur mycket tid spenderar du själv i Idre? 
– Jag är i Idre tre till fem gånger per år. Första 
gången hade jag inte ens fyllt tre år. Jag  
älskar självfallet att åka alpint på fjället under 

alla årstider men min favorittid är nog ändå 
sommar/höst. 

Jag spelar gärna golf på Idre Fjälls golfbana eller rider 
ut på fjället med Östens hästar. 
Nyår har vi firat med familjen på Idre Fjäll de senaste  
tio åren. På nyårsafton har vi startat en ny tradi-
tion med bowling i sporthallen. Förra året blev jag 
familjemästare! 

PERNILLA WIBERGS IDRE
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Idre Fjäll 
– bästa skidorten för barnfamiljer
I våras utsågs Idre Fjäll till bästa skidort för barnfamiljer på 
webbsajten Barnsemester.se. Idre Fjäll har alltid haft stort 
fokus på barnfamiljer och utvecklat anläggningen och ut-
budet för att passa just den målgruppen, men även företag 
och träningsgrupper är frekventa besökare.

Fallhöjd  307 m 
Antal liftar  27
Antal pister  40
Längsta nedfart  2,8 km
Total pistlängd  29 km

Elbelysta längdspår  13 km
Längdspår  82 km (preparerade)
Telefon  0253-400 00
E-post  info@idrefjall.se
Hemsida  www.idrefjall.se

DALARNA

Snösäkra  Idre Fjäll

idrefjall.se

Fjällpaket fr. 995 kr/vuxen
Ospecifi cerat boende inkl. skipass, kortvecka 
eller weekend. Barn 0-7 år gratis.

Boka på idrefjall.se eller tel. 0253-410 00.

I VINTER SATSAR Idre Fjäll på ännu fler och större ytor i skidbacken 
för lek och bus för barnen. En annan nyhet är Idre Ski Apartment, 
ett modernt boende mitt i centrum för par eller den lilla familjen. 

Idre Fjäll är en av Sveriges mest snösäkra anläggningar och har 
en generös snögaranti på minst 10 nedfarter och 2,5 kilometer  
längdspår. Anläggningen är uppbyggd så att skidsemestern ska bli 
så enkel och bekväm som möjligt. Allt är samlat inom gångavstånd: 
slalombackar, boende, aktiviteter, längdskidspår, restauranger 
och affärer, vilket gör att du kan låta bilen stå under hela vistelsen. 

Här finns 40 nedfarter av olika svårighetsgrad jämnt fördelade 
i fyra väderstreck så att hela sällskapet kan åka tillsammans upp i 
liften. Det finns även över 8 mil preparerade skidspår för den som 
föredrar att åka på längden. Förutom skidåkning finns skoterturer,  
ridning, hundspann, barnaktiviteter, bowling, inomhuspool, 
sameupplevelser och mycket mer.

PERNILLA WIBERGS IDRE
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KUNNIGA GUIDER ERBJUDER spännande turer på fjället bortom 
spår och leder. Avsluta din dag med bastu, badtunna eller spa-
behandling och en härlig fjällmiddag på någon av Grövelsjöns 
restauranger.

I Grövelsjöfjällen finns också fina fiskemöjligheter på sjöar och 
tjärnar. Idre sameby bedriver renskötsel och i byn Storsätern 
finns möjlighet att handla renkött och andra samiska produkter. 
Skiduthyrningar med det mesta för backe, tur- och längdåkning 
finns också i området. 

Bo bekvämt på familjära hotell eller i mysiga stugor. Gemyt, 
tradition, trivsel och glada barn gör Grövelsjöfjällen till ditt bästa 
resmål.

Grövelsjöfjällen ligger vita med markerade leder åt alla håll. 
Du har 100 kilometer skidspår på ett stavtags avstånd för 
avslappnad motionsåkning eller träning för Vasaloppet. 
Kombinera med härlig utförsåkning för hela familjen.

Grövelsjön 
– alla tiders fjäll!

Telefon  0253-232 00
E-post  info@grovelsjon.com
Hemsida  www.grovelsjon.com

DALARNA

Vi ses i Grövelsjön! 
AKTIVTETER & TEMAVECKOR

•	 Sport-	och	påsklov
•	 Fira	Nyår	&	Trettonhelg
•	 Längdläger	för	tjejer	&		längdpaket
•	 Vasaloppsträning
•	 Friskis	&	Svettis	fjällvecka
•	 Småbarnspecial
•	 Turskidåkarvecka
•	 Fjällkurs	de	luxe
•	 Ut	&	Njut	–	tanter	på	tur
•	 Yogahelg
•	 Kitehelg
•	 Skate	på	vårfjäll

DU KAN DESSUTOM

•	Äta	slowfood	&	dricka	gott
•	Lyxa	med	ekologiska	våfflor
•	Följa	med	på	guidade	turer
•	Busa	i	barnbacken
•	Njuta	av	tystnad	och	natur
•	Umgås	och	bara	vara

Fantastiskt! Milsvida vyer! Här står vi 1000 meter 
över havet med 10 mil preparerade skidspår runt 
stugknuten. Vi bor på en genuin fjällstation med 
ett miljötänk i världsklass där vi möter trevliga 
människor i alla åldrar - allt bara 53 mil från 

Stockhom! Vi har det allt bra, eller hur?!

STF Grövelsjön Fjällstation
0253-596880
www.stfturist.se/grovelsjon

Skidåkning direkt utanför dörren i spår och fjäll!
Grövelsjögården

www.grovelsjogarden.se    0253-23 100

StorSätra Fjällhotell 
Grövelsjöfjällen. Tel 0253-23 150, info@storsatra.se   storsatra.se 

helpension 3 dygn
Pris per person, från           3140:-
Läs om våra olika paket  
på storsatra.se

Vinter på Storsätra 
Fjällhotell



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

47Fjällguiden 2014-2015

DALARNA

Fallhöjd 165 m
Antal liftar 12
Antal pister 22
Längdspår 80 km längdspår, 
 varav 9 km elbelysta 
 och 4,2 km konstsnö 
 Officiellt Vasaloppscenter
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong december – april 
Telefon 0250-462 00
E-post info@orsagronklitt.se 
Hemsida www.orsagronklitt.se

I ORSA GRÖNKLITT har du nära till allt. 
Stugor, restauranger och rovdjursparken 
ligger inom gångavstånd. Och vildmarken 
lurar utanför stugdörren. Bara att kliva 
rakt ut i äventyret! 

Vinter i Grönklitt är mycket mer än ski-
dor. Vildmarken runt anläggningen är ut-
märkt för till exempel hundspann, häst och 
släde, isfiske, snöskoturer, pulkaåkning, 
snöskotersafari och spännande möten med 
rovdjur i rovdjursparken. De allra yngsta 
längdfantasterna satsar säkert på Barnens  
Vasalopp, en tävling i lagom tempo, som 
alltid slutar med glada miner och fina priser. 

Här finns även en populär skidskola 
med många barnaktiviteter och diverse 
skidläger, som till exempel Vasaloppsläger, 

tjejläger med mera.
Orsa Grönklitt erbjuder 22 välprep- 

arerade nedfarter i alla svårighetgrader. 
Området är mycket snösäkert och natur-
snö kompletteras med konstsnö. Här finns 
3 200  bäddar nära vildmarken, rovdjurs-
parken, restauranger och serviceställen. 
Bo bekvämt i mysiga stugor som klättrar 
längs bergssluttningarna. Det finns också 
vandrarhem och en husvagnscamping vid 
foten av Söderbacken. 

Mat, dryck och underhållning av hög 
kvalitet är en viktig del i helhetsupplevelsen 
och för att din vintersemester ska bli en 
njutning. I Grönklitt blir du inte besviken.

DEN VACKRA TOPPSTUGAN högst upp på 
berget är en av Skandinaviens största och 
vackraste. Panoramautsikten över Siljans-
bygden är oslagbar, byggnaden är impo-
nerande i sin vildmarksstil och maten är 
omtalad för sin höga klass. 

Grönklitt är inte enbart en skidanlägg-
ning, här finns dessutom en av Europas 
största rovdjursparker där du vintertid kan 
se Sveriges enda isbjörnar, tigrar, vargar, 
lodjur, järvar samt persisk leopard och 
snöleopard. Sällsynta i världen men vanliga 
i Orsa!

Färdsätten till Grönklitt är många och 
närheten till storstadsregionerna och 
Mälardalen är en stor fördel, framför allt 
för barnfamiljer. 

Välj att åka en vecka, kortvecka eller 
weekend.

På toppen av Siljansbygden ligger Orsa Grönklitt, med panoramautsikt över
sjöar, berg och dalar. Vackert, nära, spännande och perfekt anpassat för familjen.

Orsa Grönklitt 
– tigrar och isbjörnar i pisten
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HÄR VÄNTAR SKIDÅKNING som är så gnistrande vit och frasig 
att du aldrig vill att dagarna ska ta slut. Därför håller man öppet  
extra länge på kvällarna i år. Och det tack vare Kläppensnön  – en 
extra rolig snö som är lite hållbarare, lite puffigare och lite snabbare 
än annan snö. Den finns dessutom i extra stora mängder, eftersom 
snökanonsystemet fyller backarna snabbt och tidigt på säsongen. 

Nedfarterna ligger mjukt inbäddade i skog som skyddar mot 
vind och kyla. Vill du så kan du följa solen under din skiddag, då 
Kläppen har skidåkning i fyra väderstreck. Hela familjen kan åka 
både lätt och svårt ända från toppen och sammanstråla vid samma 
lift. Här finns också utmaningar i tre snowparks, där Juniorparken 
är lika populär som den stora parken. När du har åkt klart i backarna 
kan du fortsätta i längdskidspåren – på toppen eller längs älven. 
Som VasaloppsCenter finns här allt du behöver för en fin träning.

ETT NYTT VÄLKOMSTCENTER utanför receptionen har förvandlats 
till en avkopplande oas, som givetvis bjuder på bästa WiFi-upp-
koppling. Dessutom med ny skiduthyrning och SkiPass-försäljning 
i ett, där man byggt bort köerna. Nya krögare betyder att när-
producerat och ekologiskt står högst på menyn på Karelius Kött & 
Deli, här finns även en delikatessdisk där du kan handla kött- och 
charkprodukter samt take away.

I all utveckling har Kläppen barnen i åtanke. Trolle och Trolla 
har byggt skogsbanor och i år introduceras Skiline och Friendfinder 
– en app kopplad till liftkortet som gör att alla i familjen kan hålla 
koll på varandra och även tävla. 

Stugorna på Kläppen ligger mysigt inbäddade i berget med fin 
utsikt och naturen inpå husknuten. Här hittar du inte ett gytter 
av hus utan åtta områden med gott om luft. Alla på bekvämt skid-
avstånd och många med ski in-ski out läge. 

Kläppensnön är 
extra rolig snö
Kläppen Ski Resort ligger i Sälenfjällen som är 
Sveriges populäraste skidområde. 

Fallhöjd 315 m
Antal pister 34 
Antal liftar 21
Snowpark 3
Längdspår 42 km
Skidskola ja

Barnområde ja
Säsong 12 december –12 april 
Telefon 0280-962 00
E-post info@klappen.se
Hemsida www.klappen.se

JANUARIERBJUDANDE I SÄLEN
VECKA 3-5 PRIS FRÅN 3 695 SEK
Har du möjlighet att besöka oss i början av året? Vecka 3-5 är priserna som bäst och tempot är lite 
lugnare. Till denna säsong erbjuder vi alla gäster som bokar helvecka lör-lör eller sön-sön möjligheten 
att köpa veckoskipass, veckoskidskola grupplektion och skidhyra till 20 % rabatt.

Prisexempel 3 695 SEK Januarierbjudande i typ 5 Sjungarbacken 4+2 bäddar vecka 5 på Kläppen i Sälen. 
Många av våra hus har ski in ski out läge vilket gör att du kan parkera bilen hela veckan. Bokas på 
telefon 0280 962 00 eller på www.klappen.se
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DALARNA

Fallhöjd  370 m
Antal liftar  19 
Antal pister  34 
Äventyrsarenor  8 varav 2 parker
Längdspår 45 km
Skidskola Ja

Stöten  
– för skidälskare på alla nivåer
Stöten bjuder på Sälens mest varierade skidåkning och 
det finns alltid någon backe som passar just ditt sinne 
och humör, med utmaningar för såväl blåaste blåbär som 
de coolaste skibums – och givetvis alla här emellan. 

Barnområde Ja
Antal bäddar 7000
Säsong  11 december – 12 april
Telefon 0280-75 000
E-post  info@stoten.se
Hemsida  www.stoten.se

HOPPA PÅ STOLLIFTEN och häng med upp till toppen en solig  
vinterdag. Skidsystemet i Stöten är uppbyggt kring tre torg; Branta 
Torget, Skidtorget och Stötentorget. Den nya liften Traversen 
transporterar dig enkelt från Skidtorget till Stötentorget via  
Parallellen-backen. Liften gör det enklare att åka mellan torgen.

Från Stötentorget utgår ett knippe liftar, bland annat en sexstols-
lift som du tar för att nå den lite tuffare World Cup-backen. Precis in-
till ligger Stötens Funpark med två linjer i olika svårighetsgrad. Från 
Soltorget leder Långliften och Stolliften till lätta och långa pister som 
Losvängen och Mormors störtlopp – som är hela 2,4 kilometer lång. 

Den brantare åkningen finns till höger i systemet, vid Skid- 
torget. Älvan är en annan favorit och kanske Sälens roligaste 
pist. Fin offpist hittar du till höger om Älvan samt i skogen mellan  
Tomten och Ravinen. För den lite mer avancerade skidåkaren 
kommer en härlig nyhet. Stötens nya skiroute, Varulven, är en 
markerad offpist backe. Svårighetsgraden på Varulven är svart och 
är belägen mitt emellan Parallellen och Näcken.

Skidskolan är en viktig del i verksamheten och här finns 
lektioner för alla, både de minsta knattarna, de lite äldre barnen 
och de vuxna. Kunniga och engagerade skidlärare hjälper dig att 
bättra på svängarna i pisten. I aktivitetshuset Vattufjäll finns en oas 
i form av ett spa. Här kan du slappna av med olika behandlingar. 
Det finns även bowling och äventyrsbad.

En ny restaurang, Annikas Kök, kommer att erbjuda vällagad 
husmanskost. Älvans Café erbjuder lättare rätter. Inför säsongen har 
Stöten också fått fler fina grillplatser. Ta med matsäcken hit och gör 
upp en alldeles egen eld. Du hittar platserna på pistkartan.

SKIPASS+
I samband med bokning av boende kan du boka SkiPass+, utan att det 
kostar mer. Här ingår skidåkning, manchestermorgon, kvällsåkning, gym,
Vattufjäll Bad & Bastu plus en hel dags extra skidåkning.
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NYHET!
Våffelstuga

NYHET!
Utökat nybörjar-

område
2 nya skidband  och 

dubblerad åkyta.

DALARNA

Fallhöjd  275 m 
Antal liftar  13 varav tre 6-stols 
  expressliftar, 3 skidband
Antal pister  28, 1 juniorpark
Total pistlängd   23 km 
Längsta nedfart  2 700 m
Skidskola  ja
Barnområde   ja 
Säsong  december – 6 april
Telefon  0243-79 58 00
Adress  Romme Alpin, 781 98 Borlänge
E-post  alpin@rommealpin.se
Hemsida  www.rommealpin.se
Snökanoner i alla nedfarter
2 Toppstugor med restaurang

ROMME ALPIN LIGGER EN MIL utanför Borlänge i södra Dalarna. 
Med anläggningens närhet till de flesta städer i Mellansverige blir 
även er resdag en hel skiddag. Perfekt för en dag, kortvecka eller 
weekend i snön. Vid Romme Alpin är skidåkningen i fokus. Ned- 
farterna är noga planerade för att skapa en härlig skidupplev-
else med variation och känsla. I skidsystemet finns nedfarter för 
alla nivåer. För familjer erbjuds fina förutsättningar. När svängarna  
börjar sitta och hela familjen kan kontrollera farten finns hela 13 
lätta blå-gröna nedfarter att utforska från anläggningens två toppar.

I VINTER PRESENTERAR Romme Alpin en ny stor Våffelstuga på Snö-
bergets topp. Frasiga våfflor med sylt och grädde är något att längta 
till en aktiv dag i backen. Årets viktigaste nyhet i skidområdet är 
förbättringen av nybörjarområdet. Nu väntar två nya skidband och 
en fördubblad åkyta på alla nya skidåkare.

BEKVÄMT BOENDE MED ski in - ski outläge finns i Ski Lodgen. Här 
erbjuds ett genomtänkt koncept med hotellboende där sängarna är 
bäddade, frukost och städning ingår. 

Resa över dagen och en hel dags skidåkning är möjligt med 
Romme Alpins prisvärda skidbussar. Resor finns från många orter i 
Mellansverige. Läs mer om resor från din hemort på rommealpin.se.

Romme Alpin – skidåkning som i fjällen på näravstånd
Utvecklingen har gått fort på Romme Alpin de senaste 
åren. Nu finns hela 28 nedfarter och 13 liftar, varav tre är 
toppmoderna 6-stols expressliftar.
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I BJURSÅS TRIVS HELA skidfamiljen i de 16 pisterna med olika svårighets-
grad. Bo i en av stugorna eller ta husvagnen eller husbilen upp för en 
härlig vintersemester på campingen.

Dansa loss på AfterSkin och avsluta skiddagen i relaxavdelningen, där 
det finns pool, bubbelpool och bastu. Barnen har sin egen AfterSki under 
lov och helger: disco, skattjakt, pulkarace med mera!

Bjursås är mycket mer än bara skidåkning. Upplev naturen under en 
fin promenad eller en magisk hästtur. Det finns också många sköna  skid-
spår i varierande längd och terräng 
kring anläggningen. Sjön Bjursen  
alldeles nedanför anläggningen har 
även bra isfiske.

Bjursås erbjuder en total vinter- 
upplevelse med härlig natur och väl-
preparerade pister. Många liftar och 
god kapacitet gör att det sällan blir kö 
till liften. Mer skidåkning för pengarna!

DALARNA

Bjursås Nya SkiCenter 
– Dalarnas Schweiz
Bjursås utvecklas! Den efterlängtade 4-stols expressliften från stug-
byn till toppen är igång. Den nya expressliften är även ett lyft för 
Soulparken: ett bättre flow utan stop och en bättre åkupplevelse. 
Upplev riktigt bra skidåkning på din vintersemester.

Fallhöjd  180 m
Antal liftar  6
Antal pister  16
Längsta nedfart  1,3 km
Längdskidspår  ja, även elljusspår
Kvällsåkning  ja, torsdagar
Skidskola   ja
Barnområde   ja
Restauranger   ja
Onlinebokning   ja
Telefon   023-77 41 77
E-post   info@bjursas.com
Hemsida   www.bjursas.com, 
  www.bjursascamping.se 

Välj ull i vinter!

SMARTWOOL 
ger dig överlägsen fukttransport och temperaturreglering 
oavsett om du åker utför eller går på fjälltur. 
Mer information på www.granitbiten.com
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Hallstaberget – Sollefteå  
– den kompletta skidanläggningen

PÅ HALLSTABERGET FINNS DET fyra liftar 
och sex nedfarter. Här hittar du backar av 
olika svårighetsgrader som passar både 
nybörjaren och den avancerade åkaren. 
Längsta nedfart är 1 500 meter och har en 
fallhöjd på 305 meter. 

Det finns också en knattebacke som är 

I Sollefteå har du nära till allt. En fantastisk natur blandas med charmig småstadsshopping. Hallstabergets 
alpina anläggning har anor sedan 1940-talet. Här möts du av en vidunderlig utsikt över Ådalen.

Fallhöjd 305 m
Antal liftar 4
Antal pister 6
Längdspår  50 km, 7,5 km elbelysta spår
Barnområde Ja
Skidskytte Ja
Backhoppning Ja
Telefon 0620- 68 25 49
E-post  langd@hallstaski.com
Hemsida  www.hallstaski.se
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ÅNGERMANLAND

perfekt för barnen att lära sig åka i.
Mitt i slalombacken ligger nyrenoverade 

Hotell Hallstaberget. Bara några steg från 
hotellet hittar du även skidspår, teknikspår, 
skidskyttestadion och hoppbackar. 

Hallstaberget har genom åren stått 
värd för många stora arrangemang, bland 

annat Junior-VM i längd, backhoppning 
och nordisk kombination 2003 samt SM 
i skidskytte 2012. Här arrangerades även 
Paralympic Winter World Cup 2013. Det 
planeras också för en utveckling av Hallsta- 
berget med nya nedfarter och liftar 
framöver.

I HASSELAS MYSIGA skidområde hittar 
du varierad skidåkning på både längden 
och tvären. Skidåkningen erbjuder totalt 
16 nedfarter och 8 liftar, där den längsta 
nedfarten är 2 500 meter och högsta fall-
höjd 310 meter. Här finns även längdspår 
på en totalsträcka på hela 14,5 kilometer  
uppdelat på tre olika sträckor med ena-
stående vackra vyer.

På Hassela Ski Resort ligger allt bo-
ende i anslutning till hotell, restaurang, 
badanläggning och skidbackar. Här finns 
boende för stora och små sällskap, där 
du bor bekvämt på hotell eller familjärt 
i stugor.

Här finner du ett brett aktivitetsutbud 
som lockar alla i familjen till fullspäckade 
dagar under semestern. Utomhus finns 
skidbackar, pulkabacke, miniskoterbana 

Hassela Ski Resort – för hela familjen
Många turister med skidintresse besöker Hassela under vinterperioden och 
upplever de mytomspunna Hälsinglands blånande berg i vinterskrud. Låt 
skidsemestern bli vinterns höjdpunkt – med härliga skiddagar i välpreparerade 
pister blir hela familjen på gott humör.

och en lekplats i Bäver Benny land.
Inomhus finns badanläggningen, ett 

pingisrum, ett lekrum, ett pysselrum samt 
spelautomater. På anläggningen träffar du 
även Bäver Benny, som hittar på massor av 
spännande aktiviteter för alla barn!

Fallhöjd 310 m 
Pister 16 
Liftar 8 
Längdspår 14,5 km
Säsong 19 december – 12 april
Telefon 0652 56 56 00 
Mail info@hasselaski.se 
Hemsida www.hasselaski.se 

HÄLSINGLAND
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Kungsberget växer 
– från skidanläggning till skidort

DEN NYA ALPINA TRENDEN ”närskidåkning” handlar om att männi- 
skor efterfrågar tillgänglighet och närhet när de väljer vinter- 
semester. Det är precis vad Kungsberget erbjuder. Här finns  
riktigt bra skidåkning för alla, på kort avstånd från Stockholms-
regionen. De 18 nedfarterna passar såväl nybörjaren som den 
djärva åkaren och i 1 700 meter långa Kungens kurva kan hela 
familjen njuta av ett riktigt långt åk.

Bara två timmar från Stockholm finns 18 pister för skidåkare 
på alla nivåer och nästan 1 000 bäddar med bästa läge, 
ski in-ski out. Kungsberget expanderar rejält och förutom 
fler nybyggda lägenheter har man satsat på förlängda liftar, 
bredare backar, förhöjd liftkapacitet och ny skiduthyrning.

Fallhöjd  200 meter
Nedfarter  18 
Antal liftar  10 
Snowpark  2
Skicrossbana  1 
Kvällsskidåkning  fredagar
Säsong   20 december – 12 april (bo från 19/12)
Telefon   054-13 26 00 
E-post   info@kungsberget.se 
Hemsida   www.kungsberget.se

BRANÄS ÄR EN SKIDANLÄGGNING som växer och de senaste åren har 
man bland annat satsat på att bygga en Ski Lodge, ny skiduthyrning 
och att anlägga fler nedfarter. Inför säsongen 2014/15 gör Branäs sin 
absolut största liftinvestering sedan starten 1988. Den nya fyrstols-
liften ökar skidanläggningens liftkapacitet med hela 2 200 personer 
per timme och klarar av alla väderförhållanden.

I Branäs är det nära till allt och väl på plats kan du låta bilen 
stå. Både stugor och lägenheter ligger inom promenadavstånd 
från backarna och likaså restauranger och butiker. Något som 
underlättar för både stora och små skidåkare. 

Det är enkelt att förstå varför Branäs flera gånger blivit utsedd till 
bästa skidort för barnfamiljer. Här finns roliga aktiviteter för barnen 
och allt ingår i liftkortet. Dessutom är liftkortet gratis upp till 8 år. 

I Branäs får du en riktigt bra skidsemester – för hela familjen.

Familjevänliga Branäs 
– kort väg till långa åk
Det är nära till värmländska Branäs. För att kunna åka skidor 
från en högre fallhöjd än Branäsbergets 415 meter behöver 
du åka ända upp till Härjedalen. Men det är inte bara den 
korta resvägen som gör att familjer väljer att återvända till 
Branäs år efter år. Här finns 27 härliga nedfarter som passar 
både nybörjaren och den avancerade åkaren, ett stort urval 
av boenden och riktigt bra service med värme och omtanke. 

VÄRMLAND

GÄSTRIKLAND

I Kungsberget är man experter på dagsskidåkning. Såväl liftsystem  
som skiduthyrning och annan service är anpassad för att ge 
gästerna maximalt med tid i backen. Det gynnar förstås även dig 
som vill bo över. Här finns 1 000 bäddar i nybyggda boenden – 
alla på skidavstånd från backarna. Välj mellan Ski Lodge med  
hotellkänsla eller lägenheter för små eller stora sällskap. Varför 
inte njuta lite extra och boka boende med hel- eller halvpension? 

Branäsbergets topp 567 meter över havet
Fallhöjd 415 meter
Nedfarter 27 
Liftar 20 liftar inklusive gondollift och nya expressliften
Kvällsskidåkning varje dag till kl 20 (ingår i liftkortet)
Snowparks 2 
Säsong 22 december – 12 april 
Telefon 054-13 26 00 
E-post info@branas.se 
Hemsida www.branas.se
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HÄR FINNS VARIERAD skidåkning i både 
backar och spår och en underbar natur. 
Dessutom har Hovfjället en snösäkerhet 
som går att jämföra med fjällvärlden. På 
Hovfjället finns 15 nedfarter som passar 
hela familjen. 

Antal pister   15
Längdspår   20 km
Skidskola   ja
Barnområde  ja
Säsong  december – april
Telefon  0560-313 00
E-post  info@hovfjallet.se
Hemsida  www.hovfjallet.se

Hovfjället – en underbar upplevelse
På Hovfjället erbjuds du en fantastisk upplevelse 
i en miljö du inte trodde fanns i södra Sverige. 

VÄRMLAND

De liftnära husen är väldigt populära så boka 
i tid. Husen har 10 bäddar och är utrustade 
med braskamin, bastu, torkskåp, central-
dammsugare och mycket mer. 

Här på Hovfjället hittar du Värmlands 
allra snösäkraste skidanläggning. 

Låg fart!

Nyhet! 
Stugby Ski in / ski out

Skicross

HOS OSS FINNS 10 000 SKÄL ATT 
UPPLEVA SVERIGE. HÄR ÄR 5:

HOS OSS FINNS 10 000 SKÄL ATT 
UPPLEVA SVERIGE. HÄR ÄR 5:

Sverigeresor.se är ej återförsäljare till slutkund. Produkter och priser varierar efter säsong och efterfrågan.

WEEKEND
STOCKHOLM
FRÅN 495:-

SKIDPAKET
DALARNA
FRÅN 300:-

SKIDPAKET
HÄRJEDALEN
FRÅN 5750:-

SPAPAKET
VÄSTKUSTEN
FRÅN 1145:-

VANDRARHEM
VÄSTERBOTTEN
FRÅN 170:-

INKL. FLYG

I MOBILEN

M.SVERIGERESOR.SE
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Fallhöjd  265 m
Antal liftar  7
Antal pister  9 (längsta 1 800 m)
Längdspår   på toppen
Skidskola   ja
Barnområde   ja
Säsong   december – april
Telefon   0565-602 80
E-post   info@skisunne.se
Hemsida   www.skisunne.se

Sunne – glädjeskriet från vildmarken

MITT I DEN VÄRMLÄNDSKA vildmarken ligger Ski Sunne. Här kan du 
njuta av otroligt varierad skidåkning i såväl lätta som svåra pister. 
Den sammanlagda längden på alla pister är nästan 6 kilometer, så det 
finns en backe för alla smaker. Och för dig som vill tänja gränserna 
och mest ha luft under beläggen finns en väl utbyggd Funpark.

Här bor även Vildingarna – urinvånarna som kommer och busar  
med barnen, ställer till med skattjakter och annat skoj. I skidskolan 
får stora som små hjälp att hitta tryggheten i sin åkning. Inte heller 
behöver man gå hungrig. Här serveras god hemlagad mat i restau-
rangen såväl som i toppstugan. Intill grillområdet finns det även en 
kiosk där man kan köpa allt möjligt smaskigt att slänga på grillarna.

Kort och gott – på Ski Sunne finns allt du behöver för en underbar 
skid- och naturupplevelse.

Kasta dig utför branter, ta luft under skidorna i Funparkens hopp eller utforska 
skogsbanor och orörd pist. Avsluta med några avslappnade glidaråk i Ekebybacken. 

VÄRMLAND

Fallhöjd 220 m
Antal liftar 5
Antal pister 10
Längdspår 15 km
Skidskola ja

Barnområde ja
Säsong december – mars 
Telefon  0571-321 62
E-post info@valfjallet.se
Hemsida www.valfjallet.se

Årets nyhet! Nytt boende på Valfjället.

ANLÄGGNINGEN HAR 220 fallhöjdsmeter fördelat på 12 nedfarter.  
Valfjället bjuder på varierande åkning i böljande backar, både 
för nybörjare och carvingentusiaster, och är kända för det fina  
underlaget. Här är det alltid nypistat. Funparken är belyst och 
det erbjuds utökad kvällsåkning flera dagar i veckan. Valfjället är  
skidanläggningen där hela familjen trivs.

Vid foten av Matts Olssonbacken har Valfjället i samarbete 

Valfjället – riktig skidåkning nära
Valfjället Skicenter – från liftanläggning till ski in-ski out med 600 nya bäddar. 
Här erbjuds riktig skidåkning som du når över dagen. 

med Drömbyn satt upp 28 nya stugor inför säsongen 2014-2015. 
Stugorna är fullt utrustade med tre sovrum med två golvstående 
sängar vardera, två badrum med dusch och WC, kök och ett 
vardagsrum med TV och bäddsoffa. Stugorna som är på cirka 40 
kvadratmeter känns luftiga och moderna och här kommer du  
garanterat att trivas. Äntligen finns möjlighet att stanna kvar 
över natten!
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DET ÄR INTE BARA skidmiljön som anläggningen satsar på. För den 
som söker ytterligare utveckling hjälper skidskolan gärna till. De 
tar hand om både nybörjare och avancerade åkare som vill ut-
veckla sin teknik.

Skiduthyrningen är inte van vid långa köer, trots de många 
entusiasterna. Butiken är stor, personalen välutbildad och här 
finns gott om fin utrustning att hyra. Liftkortet köper du direkt vid 
hyrdisken. I skidshopen finns ett brett utbud av utrustning. Här 
bokar du skidskola för både dig själv och barnen. 

Ulricehamn – familjeparadiset
Vid Ulricehamns Skicenter finner ni något för hela familjen. 
Stort barnområde med skidskola, uppdaterat parkområde och sköna carvingrepor.

Restaurangen är utbyggd och uppfräschad – försedd med stora 
panoramafönster från golv till nock, och en ny braskamin.

Som vanligt kommer en skidfestival att hållas även denna  
säsong. Skidfestivalen är ett uppskattat evenemang där alla  
tävlar mot alla under lekfulla former. Alla kan vara med då  
inga förkunskaper eller föranmälan krävs. ”Skidglädje till alla”  
pågår under fyra helger och startar med parallellslalom, innan  
speedski tar över. Därefter tävlar man i skicross innan tävlingarna 
avslutas med en festivalhelg.

Fallhöjd 134 m
Antal liftar 7
Antal pister 7
Hemsida www.uc-skidcenter.se

NÄRA TILL HOTELL och camping, med 
skridskobana, pulkabacke och ett stort 
utbud av spår för längdskidåkning, inklu-
sive ett konstsnöspår! Och inte minst den 
400 meter långa nedfarten, komplett med 
två liftar och ett snowboardområde – kan 
familjeskidåkningen bli bättre i södra 
Sverige? Tveksamt. 

Billingen med sin Billingebacke är 
onekligen svårslaget. Den ligger bara några 
minuters bilresa från Skövdes centrum 
och väl på plats kan du välja på massor av  
aktiviteter, dag som kväll. För jovisst, kvälls- 
åkning har de också – såklart! Kanske  
tidigare års långa bilresor till fjällen nu 
blir ett minne blott?

Billingen 
– ett berg av upplevelser!
Mitt i Billingens fritidsområde, ett 
av Västergötlands mest kompletta 
sport- och rekreationsområden, ligger 
Billingebacken.

Billingebacken i Skövde
SLALOMBACKEN SOM LIGGER NÄRA CENTRUM

Liftkortspriser: Dag/kvällskort Månadskort 

Vuxna 100 kr 500 kr

Ungdom/Vpl 70 kr 350 kr

Billingen
- ett berg av upplevelser

1 nedfart 400 meter
Snowboardområde 
med hopp.
Kvällsåkning
2 liftar

Info om öppettider, 
snötillgång m.m:
www.skovde.se
tfn: 0500-49 89 89

Backen som är lätt att ta sig till!
*Nära till hotell och camping.
*Ligger mitt i Billingens fritidsområde 
 som även erbjuder längdskidspår,
 skridskobana och pulkabacke.
*Kiosk, café och värmestuga.
*Parkeringsplats nära backen.

Fritidsförvaltningen
541 83 Skövde

www.skovde.se

Telefon  0500-41 73 71
Hemsida www.skovde.se

VÄSTERGÖTLAND
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Fallhöjd 150 m
Antal liftar 8
Antal pister 10
Längdspår 18,5 km
Skidskola ja

Isaberg 
– Sydsveriges största skidanläggning

MED 10 NEDFARTER i alla kategorier erbjuder Isaberg sex kilometer 
preparerade pister, samt ett mindre parkområde. Liftsystemet 
har hög kapacitet med bland annat två sittliftar, där en 6-stolslift 
tar dig från bergets fot till toppen på några minuter. 

Bor du på i någon av de 72 stugorna på anläggningen kan du 
utöver skidåkningen variera med längdskidåkning, vinterfiske och 
skridskoåkning på den fina sjön som bara ligger 200 meter från 
centralanläggningen. Avsluta din utedag med att avnjuta en smak-
full middag på den populära restaurangen Isaberg Höganloft.

Snötillgången garanteras via Sveriges mest moderna och hel-

Isaberg erbjuder allt på ett ställe – härlig skidåkning, 
högklassig skiduthyrning, skidskola, boende och 
restauranger i anslutning till skidbacken. Alla trivs här; 
den kräsne, familjen och nybörjaren. 

Barnområde ja
Säsong december – april
Telefon  0370-33 93 00
E-post info@isaberg.com
Hemsida www.isaberg.com

automatiska snöproduktionssystem. Läs mer om snögarantin på 
hemsidan. 

Isaberg Mountain Resort erbjuder attraktiva paketerbjudanden.  
Boende och liftkort i mysiga stugor med braskamin, komplett kök, 
TV, Wifi, dusch och toalett nära skidanläggningen. Missa inte after-
skin i Toppstugan med liveband eller trubadur de flesta lördagar 
under säsongen. Isaberg ligger endast 90 minuter med bil från 
Göteborg och knappt tre timmar från Malmö.

SMÅLAND

Fallhöjd  80 m
Antal liftar  4
Antal pister  4
Längdspår  5 km
Skidskola  ja
Barnområde  ja
Säsong  20 december - 1 april
Telefon   0515-820 90
E-post  info@falkopingalpin.com
Hemsida  falkopingalpin.com

Falköping Alpin 
– en trivsam skidsemester

FALKÖPING ALPIN ÄR EN AV Götalands snösäkraste anläggningar. 
Här finns fyra belysta nedfarter, fyra liftar, skiduthyrning och skid-
skola. På Mösseberg finns också längdspår från 2 till  5 kilometer 
som delvis är belagda med konstsnö och belysta. 

Efter en härlig dag i backen eller längdspåren kan du vila ut på 
någon av Mössebergs sköna boendealternativ. Här finns camping, 
STF vandrarhem eller Mössebergs kurhotell. 

Tillsammans skapar detta fina förutsättningar för vintersport i 
Falköping och Mösseberg.

På Mösseberg ligger skidanläggningen Falköping Alpin, 
2 kilometer från stadens centrum och bara 90 minuter 
från Göteborg. Här finns det mesta du kan önska av en 
trevlig dag i backen eller längdspåret.

VÄSTERGÖTLAND
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MODELLERNA FINNS ATT KÖPA I VÄLSORTERADE VARuhuS,  LEK- OCh SPORThANDLARE uNDER hÖSTEN.

sNoW KicK
snökick/snöspark för vinterlek. Justerbar i olika 
höjder. max 50 Kg.

sNoW KicK STX
trick scooter med skidor. Förstärkt ståplatta i en del 
och styre  med tPe grepp och 3-bults klämma gör 
den anpassad för åkning i mindre backar.  max 75 Kg.

sNoW KicK CROSS
sparkcykel med skidor för vinterlek. Hel ståplatta och 
extra stabilt styre som gör den anpassad för åkning i 
mindre backar. Justerbar i olika höjder.  max 50 Kg.

NY! NY!

Vi svenskar har tagit oss fram med 
skidor några hundra år före de 
snickrade ihop hjulet i mesopotamien.
Dock har vi bytt material från den 
ursprungliga Kalvträskskidan 3200 fvt 
för att anpassa dagens åknöje, miljö 
och kvalitetskrav. 
men idén är densamma - åk ut och 
njut i snön.

VARFÖR
uPPFINNA 
hJuLET?

sNoWRaceR COLOR PRO BLuE
color model med blå sits och skidor. Har även 
automatisk dragkassett, styrfjäder, dubbelverkande
broms och curve ski system

sNoWRaceR SX COLOR PRO
sX color model med grön sits och skidor. sX har
styre, förstärkt framgaffel och nosplatta, automatisk 
dragkassett, styrfjäder, dubbelverkande broms och 
curve ski system.

sNoWRaceR COLOR PRO PINK
color model med rosa sits och skidor. Har även 
automatisk dragkassett, styrfjäder, dubbelverkande 
broms och curve ski system

NY! NY!

Ta chansen att vinna ett av tre grymma priser 
från några av Fjällguidens nära vänner. Skriv 
en fyndig motivering där du berättar vilket 
pris du helst vill vinna. Använd högst 20 ord 
där orden i kursiv text ska ingå.

TÄVLA 
med Fjällguiden!

HÄR ÄR DE COOLA PRISERNA!

Kameran i alla lägen! 
VIRB Elite från Garmin är en action-
kamera med inbyggd GPS som 
registrerar din position, hastighet 
och höjd när du filmar för att sedan 
visa det grafiskt i din färdiga film. 
Med skidprofilen spelar kameran in 
automatiskt under färd, men pausar 
när du kommer längst ned i backen.  
Kostar cirka 3 500 kronor

Du hittar Falun2015 här:
#falun2015
facebook.com/Falun2015
twitter.com/Falun2015
instagram.com/falun2015
youtube.com/falun2015

Fullt fokus
Startlistor ordnas, vallabodar fixas, 
läktare byggs och passerkort designas.  
Vi jobbar hårt för att ge dig den bästa 
skid-VM upplevelsen någonsin.
18 februari – 1 mars 2015 är det dags!

eller genom turistbyråerna i Dalarna.

Köp biljetter
på falun2015.com

DATA SPONSOR

BEYOND SKI INGOFFICIAL SUPPLIERS

NATIONAL SPONSORS

INTERNATIONAL SPONSORSPRESENTING SPONSOR

Jackan hela dagen! 
Marmot Megawatt Jacket är en ny 
hybridjacka från Marmot. Bra som 
värmeplagg när du rastar men funkar 
även när du går uppför, tack vare 
den unika fyllningsmixen som gör 
att denna jacka har en fukttransport 
utöver det vanliga. Lätt, packbar  
och varm. 
Kostar cirka 3 000 kronor

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se senast den 28 november. 
De lyckliga vinnarna blir kontaktade av Fjällguiden, så glöm inte 
att ange dina kontaktuppgifter.

Kör säkert till fjällen!  
Pirelli är ensamleverantör till 
Formel 1 och även ett självklart 
val för de främsta biltillverkarna. 
På vår testanläggning i Älvsbyn 
utvecklas vinterdäcken speciellt 
för det nordiska vinterklimatet. 
Med ett effektivt grepp på 
både snö och is blir körningen 
kontrollerad och säker – perfekt  
för skidresan med familjen. 
Vinn en uppsättning vinterdäck 
från Pirelli till ett max listpris av 
20.000 kr!



stigagames.com

MODELLERNA FINNS ATT KÖPA I VÄLSORTERADE VARuhuS,  LEK- OCh SPORThANDLARE uNDER hÖSTEN.

sNoW KicK
snökick/snöspark för vinterlek. Justerbar i olika 
höjder. max 50 Kg.

sNoW KicK STX
trick scooter med skidor. Förstärkt ståplatta i en del 
och styre  med tPe grepp och 3-bults klämma gör 
den anpassad för åkning i mindre backar.  max 75 Kg.

sNoW KicK CROSS
sparkcykel med skidor för vinterlek. Hel ståplatta och 
extra stabilt styre som gör den anpassad för åkning i 
mindre backar. Justerbar i olika höjder.  max 50 Kg.

NY! NY!

Vi svenskar har tagit oss fram med 
skidor några hundra år före de 
snickrade ihop hjulet i mesopotamien.
Dock har vi bytt material från den 
ursprungliga Kalvträskskidan 3200 fvt 
för att anpassa dagens åknöje, miljö 
och kvalitetskrav. 
men idén är densamma - åk ut och 
njut i snön.

VARFÖR
uPPFINNA 
hJuLET?

sNoWRaceR COLOR PRO BLuE
color model med blå sits och skidor. Har även 
automatisk dragkassett, styrfjäder, dubbelverkande
broms och curve ski system

sNoWRaceR SX COLOR PRO
sX color model med grön sits och skidor. sX har
styre, förstärkt framgaffel och nosplatta, automatisk 
dragkassett, styrfjäder, dubbelverkande broms och 
curve ski system.

sNoWRaceR COLOR PRO PINK
color model med rosa sits och skidor. Har även 
automatisk dragkassett, styrfjäder, dubbelverkande 
broms och curve ski system

NY! NY!



OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT

#OUTDOORPASSION

FW14-148_Fjällguiden_210x270mm_SE.indd   1 2014-10-20   10:07


