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Protection in  
all Conditions

Shell Collection
Engineered to outsmart the elements and 
offer maximum protection in all conditions. 
With their high-performance functional 
membranes and sophisticated designs, 
Marmot’s technical shells are the  
go-to choice for all outdoor adventures.

< Alpinist Jacket, Quasar Hoody  
   & Alpinist Bib

www.marmot.eu
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www.marmot.eu | facebook.com/marmot.mountain.europe
Marmot PRO: Benedikt Purner | Location: »Avalanche Pass«, Shuangqiao-Valley, Tibet

  Elias Holzknecht
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Shell Collection
Engineered to outsmart the elements and 
offer maximum protection in all conditions. 
With their high-performance functional 
membranes and sophisticated designs, 
Marmot’s technical shells are the  
go-to choice for all outdoor adventures.

< Wm’s Spire Jacket, Wm’s Variant Hoody  
   & Wm’s Spire Pant

www.marmot.eu

Living the
Adventure
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www.marmot.eu | facebook.com/marmot.mountain.europe
Marmot PRO: Lisa Horst | Location: Kleinwalsertal, Austria

  Christian Weiermann
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H A G L Ö F S  L O G O T Y P E

BASIC LOGOT YPE.  TO BE USED AS POSITIVE BLACK ON A L IGHT BACKGROUND 

PLEASE CONTAC T HAGLÖFS IF  YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOT YPE

TEL +46 226 670 00,  FAX +46 226 571 59

www.haglofs.com

WE BRING PEOPLE CLOSER TO NATURE

Fjallguiden_420x270mm_Sept15.indd   Alla sidor 2015-09-11   11:25



Bo bra på 
fjällsemestern

Vi har stugor och hotell  
på 20 skidorter.
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bengt-martins.se

Boka bästa 
boende mitt  
i backen nu!

INNEHÅLL  
 – Fjällguiden 2015/2016
08 ............ Ledare
11-12 .......WINTER SHOW – allt om mässan i Kungsträdgården
14 ............TÄVLING – vinn härliga vinterresor
16 ............HARGIN – “I år är jag ännu bättre”
18 ............LÄNGDLÄNGTAN – bästa tipsen för längdåkningen
20-22 ......LÄNGDNYTT – hört & sett
24 ............STINA NILSSON – laddar för ny säsong
26 ............ALLT FÖR MILJÖN – hållbar tillverkning
28-29 .......LAVINPROGNOSER – nu finns de i Sverige 
32-33 ......COOLA NYHETER – topprylar
34 ............Tävling –  VINN sköna prylar 
35-58 ......Destinationer – Din guide till GRYMMA SKIDANLÄGGNINGAR

Det är höstfärger utanför fönstret men inne på 
Fjällguidens redaktion har vi haft vinter ett bra 
tag. Vi bläddrar bland snövita bilder, skriver om 

skidåkning på längden, på höjden och i offpist. Otåligt  
trampar vi röda höstlöv men vill så gärna pulsa i lössnö.  
Vintersäsongen smygstartar tack och lov redan om 
några dagar när det är dags för Winter Show i Kungs-
trädgården i Stockholm. I Fjällguiden kan du så klart 
läsa allt om vad du kan göra och vilka du kan träffa på 
säsongens kanske hetaste event. 

 Efter flera misslyckade försök lyckades vi även få tag 
i Mattias Hargin som, över en knackig Skype-linje ända 
från Argentina, berättar om sin träning och vad som 
gett hans självförtroende en rejäl skjuts. 

Vi ger dig också tips på grymma prylar till toppturen, 
guidning i hur du kommer igång med längdåkningen 
på allvar och roliga tävlingar där du kan vinna finfina 
vinterpriser! 

 Och så klart världens bästa guide till svenska fjällen. 
 Trevlig läsning!

Linda Eriksson

PÅ OMSLAGET
Kläppen Ski Resort

Foto: Nicklas Eliasson/Kläppen Ski Resort

DETTA UPPSLAG
Idre Fjäll

Foto: Idre Fjäll

REDAKTION
Linda Eriksson 

linda.eriksson@provisa.se

LAYOUT & DESIGN
Anneli Markström

anneli.markstrom@bahnhof.se

PROJEKTLEDARE
Pär Fischerström

par.fischerstrom@provisa.se 

TRYCK
Nogagruppen

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.
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8 8 4 8 A LT I T U D E . C O M

25 ÅRS KÄRLEK 
TILL BERG, SNÖ 
OCH HÖJDMETER.

S T O C K H O L M  S T O R E
N O R R L A N D S G A T A N  1 0

1990 fi ck ett ungt designteam uppdraget att utveckla kläderna till en svensk Mount Everest-
expedition. Funktion, passform och kvalitet utöver det vanliga, löd briefen. Drömmen om att ha 
svenskar på toppen förverkligades och samma år grundade teamet varumärket 8848 Altitude. 
Kollektionerna har utvecklats genom åren men fi losofi n har varit densamma: Skidåkare, alpinister och 
vintersportare i alla åldrar ska kunna njuta fullt ut av sin passion i plagg som håller måttet, oavsett 
väder och vind. Just nu lanseras den helt nya alpina vinterkollektionen, den 25:e i ordningen. Prova 
den hos någon av våra återförsäljare eller i vår butik på Norrlandsgatan i Stockholm. Välkommen!

FIRA MED OSS!

PJÄXBAG
PÅ KÖPET

(VÄRDE 200:-)

VID KÖP ÖVER 500:-
Gäller endast

8848 Altitude Stockholm Store
eller vår webshop
8848altitude.com
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8848altitude.com

Läs mer om vad som händer på Winter Show på nästa sida! >>>

Självklart finns även i år en railarena. Det var en succé 
förra året. Arenan byggs av David Ny, han är mannen 
bakom arenor över hela världen, senast under OS i Sotji. 
Ta med skidor eller brädan och få åktips av Snow Camp 
och Friluftsfrämjandet – som dessutom bjuder på 
varm choklad.

Det blir en rekordtidig 
skidpremiär i Stockholm. 

Winter Show i Kungsträdgården 
17-18 oktober är säsongens viktigaste 
event för alla oss som trivs bäst på snö. 

Känn på säsongens hetaste nyheter. 
Få resfeber när svenska och 

internationella destinationer lockar med 
massor av reseerbjudanden. 
Kom och boka årets skidresa!

Mer info hittar du på 
www.wintershow.se

Kolla in allt som händer!
Kasta pil hos Friluftsfrämjandet och vinn en plats i Vikingarännet som går av stapeln 14 februari 2016.

Ta med dig barn mellan 2-6 år och testa snowboard i Burton 
Riglet Park alldeles gratis!

Barnens Snowboardarena 
– Burton Riglet Park

Supercool railarena!

8848 Altitude firar 25-årsjubileum! 
Alla som handlar för mer än 500 kronor 
i pop-up shopen får en pjäxbag på 
köpet! Värde 200 kronor.

Vinn en skidresa och 
prylar från UP Guides!

I Romme Alpins monter kan du pynta goggles med pärlor och glitter precis som vår slalomstjärna 
Frida Hansdotter. Vi har barngoggles och allt pynt som behövs i vår monter. Vill du hellre pynta dina 
egna favvogoggles kom ihåg att ta med dem till mässan. 
Finaste pyntningen vinner ett par nya goggles av toppklass!

Pynta skidglasögonen!

KUNGSTRÄDGÅRDEN
17–18 OKTOBER
FRI ENTRÉ
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Vinn en stugvecka i Idre Fjäll. 
Stöten kommer att lotta ut en smaskig skidresa för hela familjen.
Kläppen kommer att lotta ut flera vinterweekends och du kan 
även möta deras maskotar Trolle & Trolla i deras tält.

Träna upp balansen genom att gå på slackline, eller gå 
på lina som vi säger. Bra för både styrkan och balansen. 
House of Hygge är på plats och hjälper till.

Under helgen 

kommer Bilia att 

ha en tävling där 

du kan vinna en fri 

weekendbil.

#riktigafjäll #västerbotten
Kom förbi vår monter på Wintershow så berättar vi om hur enkelt det är att ta sig till de svenska fjällen i vinter. Vi delar också med 
oss av våra bästa erbjudanden och du har möjlighet att tävla om heliskipaket och andra fina priser. Vi ses i Kungsträdgården!

Den ultimata upplevelsen

Här finns snön och vidderna

Nextjet flyger direkt
visitvasterbotten.se

UTSTÄLLARE
24H Meal 
Aclima 
Alpine Event 
Altitude 8848 
Andorra Experten 
Aspen Snowmass 
Autoform 
Bilia 
Björkliden/Lapland Resorts 
Blåsjön 
Borgafjäll 
Branäs 
Brasserie Makalös 
Burton 
Calix Roof Boxes 
Canada snow 
Chamonix 
Destination Bydalsfjällen 
Destination South Lapland 
DPS Ski 
Dundret 
Dynastar 
Easything media 
Ekebyhovsbacken 
Flottsbro 
Friluftsfrämjandet 
G3 
Giro 
Go West resebyrå 
Grand Open 
Hassela 
Hemavan Tärnaby 
Hendryx 
Hestra 
Hotel Kungsträdgården 
House of Hygge 
Icelandair 
Idre Fjäll 
Jeffreys Foodtruck 
Kittelfjäll 
Klimpfjäll 
Kläppen 
Kungsberget 
Lange 
Lofsdalen 
Look 
Löfbergs 
Memira 
Next Jet 
Norröna 
Orsa Grönklitt 
Puls Sverige  
Riksgränsen/Lapland Resorts 
Romme Alpin 
Rossignol 
Röstavallen Högfjällshotell 
Sandra Fransson, konstnär 
Saxnäs 
Scandinavian Shaper 
Skiers Left 
Snow Camp
Sophie Odelberg, fotograf
Spanska turistbyrån
Stöten 
Tidningen Outside 
Trillevallen 
Tänndalen  
UP Guides 
Vail Resort 
Visit Värmland 
Åka Skidor/Utemagasinet 

Massor med sköna tävlingar 
med grymma priser

Hos tidningen Outside 
kan du vinna ett par 
grymma DPS skidor!

Hos Åka Skidor kan du rösta på ditt favoritskidfoto och 
har därmed möjlighet att  vinna årets utvalda testskida 
samt fina goggles. Dessutom har de en fotoutställning där 
Åka Skidors chefredaktör valt ut sina favoritskidbilder.

Träna balansen 
på slackline

Sophie Odelberg har det senaste året seglat upp som ett 
nytt, starkt namn bland sportfotografer. På Winter Show visar 
Sophie upp sina snygga bilder. 

Sandra Fransson ställer ut 
sina härliga konstverk med 
alpin inriktning. Sandra kom-
mer även att berätta mer om 
sin nystartade ideella förening 
som hon startat till minne av 
sin bror Andreas Fransson.

Snygga bilder 
och konstverk!

Få rabattkod på 20% 
...på AclimAs 

sortiment hos 
addnature i 

AclimAs tält på 
’Winter shoW’!

Varje dag hålls föreläsningar och skön skidfilm 
visas i restaurangtältet. Självklart gratis!

boka@puls.nu www.puls.nu

Puls SkoterCenter, Ramundberget & Hamra, Tel 0684-223 02

Skoteräventyr med Puls i Funäsfjällen



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 11 november. Glöm inte att ange vilken vinst du 
helst vill vinna och hur vi kan nå dig! Lycka till!

Årets grymma priser
 Vad händer på området Syd  
 i Romme denna säsong? 

 Hur många kilometer 
 elbelysta längdspår har 
 Idre Fjäll? 

 Hur långt från Stockholm 
 ligger Kungsberget? 

 Hur hög är fallhöjden i  
 Branäs?
 

 Vad heter tåget som tar  
 dig till Storlien från Stock- 
 holm, Göteborg eller Malmö?

LäsarFrÅgor
Romme – skidåkning som i fjällen fast närmare
Vinn en härlig weekend eller kortvecka (v. 2-4) i Ski 
Lodgen med frukost, bäddade sängar och slutstädning, 
samt Rommepaketet för två vuxna med SkiPass och 
middagsbufféer. 
Värde 8 410 kronor

Snösäkra Idre Fjäll 
Ta med hela familjen till mysiga Pernilla Wiberg hotel på
Idre Fjäll. I paketet ingår ett familjerum sön-tor inklusive 
frukost för två vuxna och två barn vecka 2-5, 10-11 eller 
14-17.
Värde cirka 5 200 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 5 000 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!

    t

Welcome to naturewww.norrona.com

I 1972 ansåg vi att vår produktutveckling 
skulle drivas av den extrema användaren. Det gör vi fortfarande. 

PLATS: NORSK/POLSK THALAY SAGAR-EXPEDITIONEN

PRODUKT: DEN FÖRSTA TROLLVEGGEN-KOLLEKTIONEN I GORE-TEX®

ÅR: 1983

FOTO: DANIELE MOLINERIS

PLATS: MONTE CAMPACCIO, LIVIGNO, ITALIEN

PRODUKT: DEN FÖRSTA POLARTEC ALPHA100 VEST 

ÅR: 2015
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MATTIAS äR I ARGEnTInA med det svenska världscuplaget. De 
befinner sig just nu i världens sydligaste stad, Ushuaia. Vädret är 
halvdåligt men formen är bra. 

– Det rullar på fint här. Jag har åkt rätt mycket skidor redan i 
år och känner mig van på skidorna. Men än så länge handlar det 
om att komma igång. 

Förra året tog Mattias ett stort kliv i karriären genom att vinna sin 
första världscuptävling, något han själv är förvånansvärt lugn med. 

– Det har inte direkt förändrat min tillvaro. Men det var skönt 
för mig själv och mitt självförtroende att se att jag verkligen kunde 
vinna en världscup. Det har gjort mig starkare och jag tror att det 
kommer att göra mig ännu bättre i år.  

Årets säsong bjuder inte på några mästerskap men det är inte 
något som Mattias fäster någon större vikt vid. Utmaningen i år 
är att bli ännu bättre och ta fler vinster i världscupen. Han kör 
på som vanligt och poängterar att det är viktigt att inte tappa 
fokus. 

– Världscupen i sig är viktig. Vill man konkurrera i slalom-
cupen krävs det ändå att man är fokuserad. Det är ju några jäkligt 
roliga år som kommer. Tre på raken. Förutom i vinter så är det OS 
i St. Moritz 2018 och så VM i Åre. Självklart tänker jag lite extra på 
Åre eftersom jag missade förra VM på hemmaplan, säger han.

I februari 2016 körs Världscupen i parallellslalom i Hammarby- 
backen i Stockholm. Det är inte jätteofta som Mattias fått tävla 
på svensk mark och att dessutom köra i Stockholm ser han 

som en riktig bonus. 
– Oh ja, jag ser fram emot det sjukt mycket! Jag känner mig 

extra taggad över att komma hem till Stockholm och tävla. Det är 
klart att man också har en liten fördel när man kör på hemmaplan. 

Du har bra ranking och oftast bra banor i första åket. Hur 
tränar du för att prestera bra i uppkörda banor som det ofta 
blir i andra åket?

– Det är något jag jobbar mycket med. Det snöade i Kitzbühel 
i fjol, men då lyckades jag ju få till det! Vi har haft himla dåligt 
väder i Argentina de här veckorna så det är ju egentligen bra. Jag 
har fått träna mycket i rätt dåliga förhållanden.  Vi har ett jäkligt 
bra tränargäng tycker jag. 

Har du några favoritbackar? 
– Ja, Kitzbühel, Schladming och Adelboden. Det är roliga 

backar att rejsa i som slalombackar, men jag gillar också publiken 
där och inramningen. 

Till sist. Du fyller snart 30 år. Hur känns det? 
– Jo men det känns ju jäkligt kul. Eller nej, det är inte roligt 

alls, haha! Men det är ingenting jag tänker på. Jag planerade att 
inte vara hemma på min födelsedag, men eventuellt kommer jag 
att mellanlanda i Sverige en sväng precis då. Så kanske firar jag 
hemma i Stockholm. 

Mattias vinner sin första FIS World Cup slalom i Kitzbühel.

TexT: Linda Eriksson FoTo: nickLas BLom, GEPa PicturEs/mario knEisL

HARGIN
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

bubblar av självförtroende
www.qtravel.se
Boka online eller på 0470-34  97  10

www.qtravel.se
Boka online eller på 0470-34  97  10
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ATT ÅKA PÅ LänGDEn PASSAR verkligen alla, tro det eller ej.  Det är bra 
för hela kroppen och dessutom relativt skonsamt. 

– är du 70 år och aldrig har stått på ett par skidor förr, eller en liten knatte 
som precis börjat gå – alla kan åka. Sen måste man förstås tycka att det är 
roligt, gärna gilla uteliv och i viss mån även lite kyla, menar Mattias Svahn 

är du ny i längdspåret är det lätt att känna sig osäker. En bra längddesti-
nation mäts i kvaliteten på spår och åkning. I längd är det inte särskilt 
viktigt med snödjup utan det är spårlängden man mäter. 

– Grundkunskapen är kanske inte så stor hos många nybörjare men jag 
tycker att det är jätteviktigt att man har bra guidning så att man inte får fel 
inkörsport till sporten. Då ledsnar man kanske innan man ens har provat 
på hur det kan vara, säger Mattias. 

TIPSET äR ATT TITTA EFTER skidanläggningar som får kalla sig officiella 
Vasaloppscenter. Det är en kvalitetsstämpel som betyder att det är bra 
kvalitet på anläggningen, bra kvalitet på spåren och i kringaktiviteter. Där 
finns även officiella Vasaloppscoacher och officiella Vasaloppsbutiker som 
kan hjälpa dig med allt från vallning och utrustning till teknik. 

– Man måste inte planera ett Vasalopp för att ta hjälp av en vasalopps-
coach. Det är en kvalitetsstämpel och betyder också att anläggningen 
måste uppfylla vissa kriterier, som de jobbar mot hela tiden. Det kan vara 
bra att veta. 

– Många reser kanske hellre några mil för att komma till en bra anlägg-
ning än att stanna i närområdet. Då är det också viktigt att det finns vettigt 
boende och bra mat i området. Det gör det på Vasaloppscenten. 

På nästa sida delar Mattias med sig av sina bästa vallningstips.

TexT: Linda Eriksson FoTo: daniEL rönnBäck/kLäPPEn

Är du sugen på att åka längd? Vet du inte riktigt var du ska börja? Eller behöver 
du en knuff i rätt spår? Längdexperten Mattias Svahn ger oss bästa tipsen.

OFFICIELLA VASALOPPSCENTER
BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE, www.billingen.nu

BRUKSVALLSLIDEN/NORDIC SKI CENTER, 
www.bruksvallsliden.se

HÖGBO BRUKSHOTELL, www.hogbobrukshotell.se

IDRE FJÄLL, www.idrefjall.se

KLÄPPEN SKI RESORT, www.klappen.se 

LUGNET I FALUN, www.lugnet.se

LÅNGBERGETS SPORTHOTELL, www.langberget.se

MORA PARKEN, www.moraparken.se

ORSA GRÖNKLITT, www.orsagronklitt.se

SKIDCENTER ÅREBJÖRNEN, www.skidcenter.se

STF GRÖVELSJÖN, www.svenskaturistforeningen.se

STORHOGNA HÖGFJÄLLSHOTELL & SPA, 
www.storhogna.com 

SÄFSEN RESORT, www.safsen.se

SÄLENS HÖGFJÄLLSHOTELL, www.hogis.se 

TORSBY SPORTCENTER/TORSBY SKI TUNNEL, 
www.skitunnel.se

X-COUNTRY CENTER ULRICEHAMN, www.xcc.se

Längdlängtan!

R-SKIN
ÅRETS NYHET ÄR DENNA SKIDA FRÅN ROSSIGNOL. 

En klassisk längdskida med en stighud vid fästzonen. Har 
du ont om tid och inte hinner lägga på rätt fästvalla? Då     
är Rossignol R-Skin skidan för dig! Du behöver inte ens 
tänka på fästvallan. Stighuden vid fästzonen ersätter detta 
moment. Istället kan du snabbt komma ut i spåret med 
rejält bergfäste som resultat. 

Tack vare NIS-plattan på skidan kan du enkelt anpassa 
skidan efter hur just du vill ha förhållandet fäste och glid. 
R-Skin har racingbelag och många andra likheter med vår 
värstingskida X-ium. 

Rossignol R-Skin kommer säkert att bli en populär skida 
under Vasaloppet till vintern!

rossignol.com facebook.com/rossignol1907 www.youtube.com/user/rossignolchannel
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LÄNGDNYTT

Det stora samtalsämnet i längdkretsar verkar vara vallning, för 
mycket eller lite, vilket märke? På senare år har det kommit många  

nyheter inom längdskidåkningen vad gäller valla och utrustning. 
Till exempel finns det tejp och spray; tejp är för fäste, spray är för glid. 

Det finns även vallningsfria skidor, som innebär att fästet är vallnings-
fritt. Du måste valla för glid ändå men kommer undan med att bara valla  

 cirka en till två gånger per säsong, berättar vallningsproffset Mattias Svahn. 
– Det är stor skillnad på om du har bra eller dålig valla, säger Mattias. Riktig valla är oftast lite bättre  

än de här genvägarna. Motionären använder benen mest och då gäller det att ha bra fäste och att 
slippa staka sig för mycket uppåt, berättar Mattias.

– Man vill ju helst undvika ”aldrig mer”-känslan, eller hur? Det vore ju tråkigt om du gav upp innan  
du ens fått försöka på riktigt. Längdskidåkning som är så härligt. 

Kolla in fler tips på Mattias hemsida, www.vasasvahn.se.

ATT VALLA 
ELLER INTE VALLA

Snösäkra Idre Fjäll
Idre Fjäll erbjuder 82 km välpreparerade spår i 
varierande terräng med allt från tuffa stigningar 
till snabba utförslöp i ett hisnade vackert landskap. 

idrefjall.se    0253-410 00

ULRICEHAMN
Kvalitetssäkrade träningsmöjligheter  
året om!

Vasaloppsscenter

Utveckla tekniken och få en 
skjuts i träningen. 
Personlig träning passar 
både nybörjare och personer 
med lång träningserfarenhet.

www.ulricehamnsturistbyra.se

– Gå till ett officiellt vasalopps-
center och få din utrustning 

ordentligt utmätt. Ordning och reda. 

– Ladda ner vallningsappen 
Vasasvahn. Där hittar du 

vallaförslag på fyra olika märken 
och tips på vad du ska valla med 

just idag, och just där du är. 
Kalassmart!

Tips!
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NORDIC
POLE    STRIKE CARBON
GLOVE NORDIC CRUISE SHARK

WWW.COMBISPORT.SE

KOM IGÅNG 
TIDIGT!
Redan 27 november kan 
du åka skidor i belysta spår 
mellan kl 06:00 – 22:00 på 
Kläppen i Sälen.

Ingen Spåravgift.

www.klappen.se

skidtunnel.se • info@skidtunnel.se • tfn +46 (0)560 27000 • Vasserudsvägen 11, Torsby

från 1 juni till Vasaloppet
Tänk dig ett perfekt skidspår, helt vindstilla, 
bra glid och tre minus. Så har vi det varje dag!

Vi erbjuder träningsförhållanden i världsklass 
både på snö och barmark - året om. Här bor du bra, 
äter gott och varierar din träning i skidtunnel, 
på motionsspår, rullskidbana och cykelleder. 
Välkomna!

Garanterat snösäkert 
 

LÄNGD 
i långa loppet
Motion har blivit en folkrörelse, minst sagt. 
Vätternrundan, Lidingöloppet och Vasaloppet 
blir fullbokade redan innan du hinner knäppa 
pjäxorna. Längdåkningen tar sin rättmätiga 
plats på pallen bland svenskarnas favoritsport. 

Känner du att du vill ta åkningen till nya 
längder, varför inte testa ett långlopp? Kolla 
upp något av dessa: Årefjällsloppet, Engel-
brektsloppet, Orsa Grönklitt Ski Marathon, 
Bessemerloppet eller Stockholm Ski Marathon.
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LÄNGDNYTT jeep.se

Jeep® med

A FORCE OF NATURE

Upptäck Jeep Wrangler på jeep.se
Följ oss på 
FB/JeepSverige

JEEP® WRANGLER, FRÅN 321.900 KR*
Jeep® Wrangler, ikonen med över 70 års erfarenhet av extrem o� roadkörning. Jeep® Wrangler erbjuds
med 2 eller 4-dörrars kaross och med exklusiv taklösning. Oavsett version så ingår alltid det 3-delade
och avtagbara Freedom Top®-taket, med tillhörande su�  et. Upplev mer i frihetsikonen Jeep® Wrangler.

*Priset är baserat på Jeep® Wrangler Sahara 3.6 V6 284 hk AT5 4WD. Bränsleförbrukning 8,8 -11,7 l/100 km, CO
2
-utsläpp 230-273 g/km 

vid blandad körning (Unlimited 2.8 CRD 200 hk AT5 4WD - Unlimited 3.6 V6 284 hk AT5 4WD. Miljöklass Euro 5+/Euro 6). Bilen på bilden 
kan vara extrautrustad. Jeep® is a registered trademark of Chrysler Group LLC.

0509_Jeep_wrangler_Vinter_SE_210x270_K1.indd   1 02/10/15   15:59

www.grovelsjon.com

Med hopp om framtida 
segrar i fädrens spår!

Njut av glädjefylld träning och motion i 
Grövelsjöfjällens 100 km långa och omväxlande 

spårsystem. Trivsamt boende på fjällstation, 
hotell och stugbyar.

Välkommen till Grövelsjöfjällen!

TRÄNINGSLÄGER I VASALOPPSARENAN

moraparken.se

Välkommen till Storhogna

t e l  0 6 8 2 - 4 1  3 0  3 0  •  s t o r h o g n a . s e 

På plats finns några av Vasaloppsvinnarna och du får 
unika möjligheter att tränas av och tillsammans med dem. 

Vasaloppsläger

Detta ingår: logi i dubbelrum, helpension, instruktörsledda 
träningspass, tillgång till pool, bubbelpool & wellnessprogram.

20-22/11 & 15-17/1 pris 4.480:-

Charlotte Kalla blir delägare i en skidtunnel i Piteå. Första delen 
ska stå färdig redan i december och blir 400 meter lång. Till nästa 
sommar förlängs den och blir totalt 1 800 meter lång.  Kalla går in 
som finansiär och ser tunneln som ett sätt att kunna träna mer på 
hemmaplan. Nu finns tre skidtunnlar i Sverige. Torsby var pionjärer 
2006 med sin 1 300 meter långa Torsby Ski Tunnel. 2015 invigdes 
skidtunneln Skidome i Göteborg, 1 200 meter lång. 

KALLA 
BYGGER 
TUNNEL

Största medaljklirret stod Charlotte Kalla för som tog fyra medaljer, med 
det överlägsna guldet på favoritdistansen 10 kilometer fristil som pricken 
över i. Stina Nilsson blev SilverStina med hela svenska folket genom att 
vinna silver tre gånger om. Och Johan Olsson följde sin trevliga vana att 
prestera på mästerskap. I det som kanske var hans sista stora mästerskap 
tog han tre medaljer, bland annat guld på 15 kilometer fristil.

Falu-VM var en enda stor succé med storpublik och många härliga 
dueller mellan framförallt Sverige och Norge.

Snart får vi reda på om Charlotte Kallas prestationer även räcker till 
bragdguld och Jerringpris. I fjol var det ju stafettjejerna som fick bragd-
guldet medan Sarah Sjöström snuvade Charlotte på Jerringpriset. Blir det 
ombytta roller i år?

MEDALJER
I FALUN
Sveriges bästa landslag följde 
upp de osannolika framgångarna 
i Sotji-OS med att sopa hem hela 
nio medaljer i VM i Falun.
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S
Hej Stina! Först av allt: VM i Falun! Berätta, hur blev det så bra!?

– Framför allt hade vi en bra stämning i laget. Jag hade en väldigt bra  
säsongsinledning med många positiva känslor i Världscupen. Dessutom 
hade jag en fin träningssommar bakom mig. Det var mycket som gick rätt. 

Och hur känns det nu?
– Jag använder Falun som motivation i dag när jag tränar. Minns tillbaka 

till den känslan, hur kul det var. 

Heidi Weng har sagt att du kommer att bli större än Kalla, hur känns  
formen?

– Jag brukar inte läsa så mycket media. Det är jättekul att det finns folk 
som tror på det jag gör, men det jag läser är inte viktigt. Jag håller mig till 
mina mål och vad jag vill med min skidåkning. Formen känns bra. Jag har 
en tuff träningssommar bakom mig. nu när hösten knackar på dörren känns 
det extra inspirerande att träna. 

Vilka är dina mål inför säsongen?
– Min filosofi är att mina mål gör sig allra bäst inom mig och inte i skrift.  

Så det behåller för mig själv. 
– Det jag kan säga är att jag vill åka så jämnt som möjligt. Men jag har 

inte lagt planerna för säsongen än. Så jag vet inte vilka tävlingar det blir 
i touren kontra världscupen. Det bestämmer jag tillsammans med min 
tränare, utifrån hur det känns i tävlingarna. 

Du har haft stora framgångar inom sprint. Hur är planerna för att nå 
framgångar även på distanslopp? 

– Planen har alltid varit, sen jag började åka skidor, att bli en så komplett 
skidåkare som möjligt. Det är så träningen har varit upplagd. Jag har aldrig 
specialiserat mig på sprint, utan har bara en naturlig fallenhet för att vara 
väldigt snabb. Så planen är att fortsätta köra den träning som jag gjort sen 
tidigare. 

Vilka är dina största utmaningar? 
– Den största är kanske att försöka hålla tillbaka lite grann. Jag är ofta 

extremt motiverad. Kör lite väl hårt mot kroppen ibland. Så den största 

Stina Nilsson
Ålder: 22 år
Bor: Östersund, Malung
Gör: Professionell längdskidåkare
Meriter:  Tre JVM-guld. Brons i sprintstafett i OS 
i Sotji 2013. Silver i sprint, sprintstafett och vanlig 
stafett i VM i Falun 2015.
Favorittävlingsort: Alperna överlag. Davos och  
Val Müstair. Men jag gillar Bruksvallarna också, det  
är nog favoriten i Sverige. 

utmaningen är att inte gå på för hårt. Den 
överbelastningsskada jag drog på mig på sen-
hösten förra året var egentligen ganska onödig. 
Den hade jag kunnat undvika om jag kört lite 
mer med huvudet, eller mer med förnuftet än 
med huvudet. 

Vem är din största konkurrent? 
– när jag står där på startlinjen spelar det in-

gen roll vilken färg åkaren intill har på dräkten. 
Jag har respekt för alla mina konkurrenter.

Hur är det att ha en mästerskapsfri säsong 
framför sig?

– Det är min första så jag vet inte. Du får 
komma igen efter den och fråga. 

Är det träningsdag i morgon? 
– Ja, planen är två träningspass. Men det 

lär vara sämre väder på ingång. Så jag får se 
om det blir löpning, cykel, gym eller skidor. 

Stina Nilsson blev SilverStina med hela världen 
under VM i Falun 2015. Sprintloppen är hennes 
signatur. Nu tränar hon vidare för att bli en så 
allsidig åkare som möjligt. Fjällguiden fick tag  
i Stina under ett träningsläger i Bruksvallarna. 
TexT: Lotta FischErström FoTo: Johanna LundBErG

 ilverStina

BOKA DIN FJÄLLUPPLEVELSE  -  BRUKSVALLARNA.SE 
Bruksvallarna befäster positionen som en av nordens ledande längdskidorter med ett nytt projekt, 
”Bruksvallarna Snow Factory” som i korthet innefattar att med hjälp av sparad snö kunna garantera skidåkning redan i oktober.
Hela projektets omfattning är på 24 miljoner. Investeringen möjliggörs tack vare ett nära samarbete mellan Bruksvallarna Ramundberget 
Fjäll AB, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen samt Härjedalens Kommun. Investeringen stöds av Europeiska Unionen.

Välkommen till Bruksvallarna. En genuin fjällby 
som levererar en stor fjällupplevelse i en liten dalgång. 

Vintersemester, skid- & vasaloppsläger, konferens, vit jul 
och sköna lov. Oavsett vad, så upplever ni 

30 mil nypistade skidspår varje morgon i Sveriges bästa 
spårsystem med fantastiska möjligheter till 

upplevelser och rekreation.

Bäst i längden
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siktar längre

WEEKEND SKIDOR, TVÅ PERS, SCANDIC
Fre-sön för två personer i dubbelrum på  
Scandic, inklusive en timma teknikträning  
med instruktör.  
Från 1 650 kr/pers

LÅNGWEEKEND MTB, FEM PERS, STUGA
Tor-sön för fem personer, boende i stuga  
med självhushåll, inkl en halvdag med  
mtb-instruktör.  
Från 1 188 kr/pers 

PAKETEXEMPEL

Professionella instruktörer för såväl nybörjare som elit,  
inom cykel, löpning och skidor.

Lugnets Vasaloppscenter är ett samarbete mellan: Tynell Activity, Toppfysik, 
JoFre Sport, Scandic Lugnet, Lugnets Camping & Stugby och Falu kommun.

Vasaloppsträna 
på VM-arenan 
Lugnet i Falun

lugnet.se/vasaloppscenterLångbergets Sporthotell, Hotellvägen 1, 680 60 Sysslebäck
Tel 0564- 260 50, info@langberget.se, www.langberget.se

KOM 2 BETALA FÖR 1!
Bo i sportrum på hotellet 

söndag-torsdag inkl. frukostbuffé
2 300 kr/2 personer (ord. pris 4 600 kr)

Erbjudandet gäller vecka 53- 13

För dig som älskar längdåkning! 

Upptäck Långberget i Norra Värmland!
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MÅnGA OUTDOORFöRETAG LIGGER långt fram när det gäller 
att ta miljöansvar för tillverkningen av sina produkter. Haglöfs 
har gått i bräschen. 

– Vi vill optimera miljöaspekten i hela tillverkningskedjan, 
alltifrån design, material och sömnad till transporter. Många 
nöjer sig med ekologisk bomull, men glömmer resten, säger 
Lennart Ekberg som arbetat med miljöfrågor på Haglöfs 
sedan 2008.

På Haglöfs lägger man mycket tid och pengar på att mate-
rial och sömnad ska vara hållbar. Det är framförallt i material-
produktionen som de farliga kemikalierna tillsätts. Haglöfs är  
en del av Bluesign, vilken är den mest strikta miljöstandard som 
finns i branschen. 

– Bluesign arbetar för att tillverkare, vävare och sömnad alla 
ska vara med på tåget från början. Vävare får bara köpa in Blue-
sign-tråd till exempel. Och arbetsförhållandena ska vara goda. 

Kemikalierna är en av de största bovarna i dramat. Men som 
medlem i Bluesign ställs hårda krav även på andra delar av 
produktionskedjan. Utanför ett Bluesign-väveri finns inget skräp, 

Inför hösten 2015 kommer 75 procent av Haglöfs kläder att 
vara Bluesign-märkta. Snart ska även sovsäckar och kängor höra 
till den skaran.  

– Så mycket som möjligt av våra produkter ska bli miljöklassade! 
Det är egentligen bara att bestämma sig, säger Lennart. 

även Marmot är Bluesign-medlemmar och arbetar kontinu-

erligt med hållbar produktion. Sedan 2008 arbetar de även efter 
devisen ”People, Product, Planet” (PPP).

– PPP är våra kärnvärden som vi värnar, berättar Marmots 
vice president inom sälj och PR Marc Wachter. 

– Vi arbetar efter en hög social standard, inte bara för våra 
anställda utan även för de som arbetar i fabriker över hela världen. 
Det är vad People står för. Product handlar om att vi alltid säker-
ställer att produkterna håller högsta klass och standard. Och 
Planet innebär att vi tar ett ansvar för vår enda planet. Det blir 
mer och mer det viktigaste av dessa tre ledord, säger han.

Marmot använder olika miljöcertifieringar för olika material. 
Hela processen från start till slutprodukt ska vara så miljövänlig 
som möjligt. 

– Som ett outdoormärke tycker vi att det är viktigt att ta de 
här stegen. Det är våra kläder som folk använder i naturen. Vi 
måste ta hand om miljön och se till att producera så lite skadliga 
substanser som möjligt, säger Marc Wachter. 

I Tyskland, där Marc är stationerad, vet konsumenterna vad de 
letar efter – hållbart och miljövänligt. De efterfrågar olika certifikat 
och är pålästa, menar han. 

För att göra det lätt för konsumenten har Haglöfs har valt 
att märka alla miljöklassade produkter med sin egen etikett 
”Take Care”.

– Den breda massan är kanske inte så jättepåläst ännu och 
då finns etiketten ”Take Care” för att göra det lättare för dig som 
konsument att kunna välja att göra gott, säger han.

än så länge är det ganska få konsumenter som efterfrågar 
miljövänliga klädmaterial i Sverige. Lennart uppskattar det till 
ungefär 5 procent, men påpekar att det kan ändras blixtsnabbt. 

– Precis som inom livsmedelsbranschen där ekologiskt fick 
ett riktigt lyft för några år sedan. Jag är rätt övertygad om att det 
kommer bli så inom textilbranschen också, säger han.

Och det välkomnar vi så klart! 

Äntligen i Sverige!
Har du också tröttnat på fi sljummet? 
Skaffa en isolerad Hydro Flask i rostfritt stål. 
Varm dryck hålls varm i upp till 12 timmar 
och kall dryck är kall i upp till 24 timmar. 
Du slipper bränna dig om du har het vätska 
i fl askan och slipper kondens om du har 
iskall dryck i fl askan en varm sommardag. 
Det rostfria stålet varken absorberar eller 
avger smak och gör fl askan okrossbar. 

För mer information och närmaste åter-
försäljare, besök www.granitbiten.com

Skaffa en isolerad Hydro Flask i rostfritt stål. 

Du slipper bränna dig om du har het vätska 

GRANI T B ITEN
Svensk distr ibutör :

Tel .  08-611 39 49
 

”Många nöjer sig med 
ekologisk bomull, 

men glömmer resten.”

Allt för miljön
Det mesta vi gör lämnar spår på miljön. Och likt ett fotavtryck i snön lämnar 
även klädtillverkningen sina avtryck. Märken som Haglöfs och Marmot arbetar 
hårt för en hållbar framtid inom outdoorbranschen. 
TexT: Linda Eriksson
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Till vintern är det dags. På uppdrag av regeringen etablerar Naturvårdsverket äntligen 
ett nationellt lavinprognosprogram för svenska fjällen. Till att börja med i tre områden, 
men redan 2017 ska resterande delar av fjällen i stor grad täckas av prognoserna. Ska du 
besöka fjällen kan det vara en bra idé att lära känna dem lite närmare.

I VInTER KOMMER DU ATT hitta utförliga lavinprognoser 
för Riksgränsfjällen/Abisko/Kebnekaise, Hemavan samt Åre/
Snasahögarna/Bydalsfjällen. Att etablera ett lavinprognos-
program är efterlängtat av många aktörer. I december 2013 
fick naturvårdsverket ett uppdrag av regeringen att undersöka 
behoven av lavininformation i Sverige. Fler och fler aktörer har 
efterfrågat bättre lavininformation, på samma sätt som man kan 
hitta i andra motsvarande bergsländer. naturvårdsverket kom 
fram till att det fanns både stor efterfrågan och ett stort behov 
och att ett införande av förbättrad lavininformation kommer att 
kunna rädda liv.

– Både de som jobbar och de som besöker fjällen tycker att 
det är en stor brist att det inte har funnits tillförlitlig lavininform- 
ation, säger Petter Palmgren, lavinexpert på naturvårdsverket.

Omkring en miljon enskilda besökare beräknas vistas under 
vintern i svenska fjällen, och varje år går det ett ansenligt antal 
laviner i fjällen. Allt fler vistas på lavinfarliga platser, både på fri-
tiden och i yrket, och turismen i fjällen ökar också generellt och 
förväntas att göra så även framöver. Fler och fler kör snöskoter 
utanför lederna inom potentiella lavinområden eller åker skidor 
offpist och människor omkommer eller skadas varje år på grund 
av laviner i fjällen. Det här är bara några av de anledningar som 
naturvårdsverket anger som skäl till att lavinprognoser behövs.

I februari 2015 gav regeringen ett nytt uppdrag till naturvårds-
verket att etablera ett lavinprognosprogram för den svenska 
fjällkedjan. Det är det som händer just nu.

Den centrala lavinprognostjänsten placeras på naturvårds-
verket i östersund där lavinexperter tolkar och analyserar 
informationen som kommer in från varje område genom lokala 
lavintekniker som är ute och följer snöns och vädrets utveckling 
dag för dag och löpande rapporterar till lavinprognostjänsten. 
Sedan sammanställer experter informationen och publicerar 
själva prognosen tillsammans med råd till alla som kommer att 
komma i kontakt med lavinterräng. 

Det har sedan många år funnits lokal lavininformation på 
fjällens liftanläggningar. Skillnaden nu, med nationella lavinprog-
noser, kommer att vara ganska stor men det mest påtagliga är 
kanske vilka geografiska områden den omfattar.

– Lavinprognoserna ges för stora områden och täcker i stort 
sett hela fjället medan liftanläggningarnas information bara avser 
själva liftområdet. Informationen är också annorlunda upplagd 
med en betydligt mer utvecklad information. nu kommer vi att 
följa vi den internationella standard för beskrivning av lavinfara 
som finns, berättar Per-Olov Wikberg på naturvårdsverket.

Under en övergångsperiod kan det kanske vara svårt både för 
besökarna och för liftanläggningarna att skilja de båda informa-
tionssystemen åt. Men på lite längre sikt kommer den mesta 
informationen att ske via de nationella lavinprognoserna.

– Vi tror att anläggningarna kommer att tycka att det här är 
jättebra och kommer att använda detta som ersättning för den 
tidigare lokala informationen, fortsätter Per-Olov Wikberg.

HAnS GERREMO äR TILLFöRORDnAD VD på SLAO (Svenska  
liftanläggningars organisation) och är enbart positiv till de nya 
prognoserna.

– Vi är mycket positiva till det här. SLAO har ett skidom-
råde som vi ansvarar för. Där ska vi ge information om dagens 
läge vad gäller laviner. Vi varken kan eller kommer att göra 
prognoser. Utanför skidanläggningarna har vi inget ansvars-
område, men våra gäster beger sig ju ut där så vi är positiva 
till lavinprognoserna, säger han.

EFTERSOM LAVInPROGnOSER äR nÅGOT helt nytt i Sverige  
är en av utmaningarna att nå ut till de människor som berörs och 
att få dem att förstå och anpassa sin åkning efter prognoserna.

– Det handlar till mångt och mycket om att ge vettiga råd som 
så många människor som möjligt kan använda och relatera till. 
Att göra svår information enkel så att man kan anpassa sin åkning 
efter denna.

Den information du får i en prognos är ganska detaljerad. Den 
internationella lavinskalan från 1 till 5 är på ett sätt den enklaste 
informationen som ges. Men prognoserna innehåller även mer de-
taljerad information om till exempel i vilka sluttningar man bedömer 

TexT: Linda Eriksson FoTo: PEr-oLov wikBErG

HÄR HITTAR DU PROGNOSERNA 
Lavinprognoserna kommer att publiceras på 
www.lavinprognoser.se  varje dag mellan 15/1  
till 1/5.  Naturvårdsverket hoppas även på att 
radio, tv och sociala medier sprider informationen 
vidare. 
Läs mer om laviner, lavinsäkerhet och vinterns 
prognoser på: 
www.fjallsakerhetsradet.se/laviner

att det kan gå laviner, var du hittar ett bättre vägval och så vidare. 
Det är mycket information och syftet är att du ska kunna planera din 
åkning så bra som möjligt och göra den både rolig och säker.

– Ingen är van att läsa av de här prognoserna ännu och det är 
ett ganska svårt ämne så klart, eftersom denna typ av information 
inte tidigare har förekommit i Sverige. Särskilt utmanande kan det 
vara att berätta om risker och vad det innebär. Risktagande är ju 
ganska subjektivt, säger Petter Palmgren och tillägger:

– Det finns en rätt stor grupp människor som kommer att kasta 
sig över den här informationen direkt. Kanske är det dessa som 
är vår största målgrupp. Det handlar framförallt om offpist-åkare, 
skoteråkare och yrkesverksamma i fjällen.

Men även om du håller dig i närheten av anläggningen i vinter 
är lavinprognoserna viktiga. Precis som båtfolket kollar sjövädret 
innan de beger sig ut är tanken att fjällfolket i framtiden ska kolla 
lavinprognosen innan man knäpper på sig kängan.

– Lavininformationen kan absolut vara av intresse även för den 
som inte beger sig ut på fjället. Vi har också ett allmänfolkbildande 
uppdrag och det långsiktiga målet är att lära svenska folket mer 
om laviner så att man även kan använda den kunskapen i andra 
delar av världens bergsländer.

– nu finns lavinprognoser i fjällen
ÄNTLIGEN I SVERIGE

Lavintekniker i arbete.

Designskiss för den nya lavinprognostjänsten 
på www.lavinprognoser.se.

Exempel på var laviner kan förekomma vid skilda lavinfaror.

NYA LAVINUTBILDNINGAR 
INFÖR VINTERN!
En stor nyhet är att de nationella lavinutbild-
ningarna byter namn till SVELAV, Sveriges 
Lavinutbildningar, vilka kommer att utgöra en 
gemensam grund för alla aktörer i branschen. 

Här ingår bland annat utbildning kring 
om hur man använder de nya lavinprog-
noserna. Utbildningarna har tagits fram av 
Naturvårdsverket med stöd av branschens 
centrala aktörer. Ett centralt mål har varit att 
dels ta fram förslag på lavinutbildningarnas 
innehåll och omfattning, dels att se till att de 
vilar på vetenskaplig grund, speglar efter- 
frågan, är kompatibla med internationell 
praxis samt tydligt kan  bidra till samhälls-
nyttan. 

 Utbildningarna kommer att erbjuda kurser 
för både allmänhet och yrkesverksamma, 
samt särskilda räddningsutbildningar. 

De nya utbildningarna och det nya lavin-
prognosprogrammet kommer att lanseras 
på den nationella lavinkongressen den 11 
december i Trillevallen i Jämtlandsfjällen.  
Läs mer om SVELAV på: 
www.fjallsakerhetsradet.se/svelav
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Enkelhet. Kvalitet. Pålitlighet.

Besök www.trangia.se för mer info om våra stormkök

Made in Sweden by Trangia AB since 1925.

Den milsvidda utsikten vi fick när vi 
en morgon skidat upp på fjället var 
hänförande. Vi stod i flera minuter 

och bara tog in landskapet. Till slut 
tittade vi på varandra, pekade och sa 

samtidigt ”dit bort vill jag åka”. 

ÄVENTYR 
i ospårad terräng

EFTERSOM VI BÅDA PEKAT på samma område kunde vi direkt 
ta fram kartan för att där ta fram kompassriktning och avstånd. 
Ungefär tre kilometer i ospårad terräng var en fullt rimlig utman-
ing med den utrustningen vi hade. Vi spände av oss turskidorna 
och drack lite te ur thermosflaskorna från Klean Kanteen. Rutten 
vi tänkte gå var längs en fjällsida med ett överhäng som gjorde 
oss påminda om lavinrisken. Lavinsonderna från ARVA kontrolle-
rades och fästes lättillgängligt på ryggsäcken. Vi tog på oss våra 
TSL snöskor och fäste skidorna på våra ryggsäckar. 

Halvvägs började jag fundera på varför i världen vi skulle ge 
oss ut i ospårad terräng, i samma stund kom min fru fram till 
mig med en energibar från 24hour Meals. Efter någon minut var 
energin tillbaka i hjärnan och den tidigare tanken om varför var 
bortblåst.

Väl framme blev det uppenbart att vår känsla för platsen vi 
sett på avstånd var helt rätt.

Fram med Trangiaköket, smälta snö och i med 24Hour Meals 
mjukkonserver i kastrullen.

Vi grävde till en värdig rastplats med våra BCA spadar medan 
maten blev varm. när vi satt och åt insåg vi att så här skulle 
man ha det när man hade det som sämst. Solen värmde och 
det var så där tyst det bara kan vara i våra svenska fjäll. Tyst-
naden gjorde att vi inte ville göra något ljud ifrån oss, bara 
vara här och nu.Fo
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24 HOUR MEALS ger dig energi att uppleva   

24hmeal.se
facebook.com/24HourMeals 

Finns hos
klingheim.se

Klean Kanteens Isolerade flaskor
för varm och kall dryck.
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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

Prisbelönt bindning 
för toppturen! 
G3 introducerade Ion 12 under 2014. Sedan dess har den här unika 
topptursbindningen vunnit ett antal prestigefyllda utmärkelser. Ion 12 är 
en användarvänlig, välsvarvad och säker bindning med hög prestanda. 
Hälhöjare finns i tre olika lägen. 

Pris 4 599 kronor

Säker sändare i fickformat! 
Lavinsändaren BCA Tracker 3 är en liten, smidig transceiver, som även 
passar i fickan. Den ger dig en mycket snabb, precis och lättläst sökning. 
BCA Tracker 3 är enkel att lära, den är mycket vältestad och stryktålig 
med en sökradie på 40 meter. Batteritiden är påtagligt över medel.  

Cirkapris från 3 595 kronor

Nytt koncept  
bara för tjejer!  
Oj vad vi gillar Haglöfs. Inför höst/
vinter 2015 har Haglöfs tagit 
hjälp av bland annat den svenska 
friåkaren Lotten Rapp för att 
skapa Skade – en skidkollektion 
speciellt för kvinnliga åkare. Skade 
Jacket är en avancerad freeski-
jacka i 3-lagers Gore-Tex/C-Knit 
som fungerar med ryggsäck på. 
Jackan har ventilation på framsidan, avtagbart snölås och 
hjälmkompatibel huva. Den matchande byxan i samma 
material heter Skade Pant.  
Pris 5 500 kronor för jackan, 4 200 kronor för byxan 

Funäs toppar framgångar 
Den nya Gondolen som invigdes i Funäs i julas 
blev en dundersuccé och en stor magnet. Funäs-
dalsberget har upplevet drygt 30 procent fler 
skiddagar den senaste säsongen.  

– Det var en stor investering som många i 
byn också deltog i. Därför är det extra roligt att 
det gått så bra. Det här är verkligen ett jättelyft 
för alla, säger Jens Wilhelmsson på Funäsdalen 
Berg & Hotell.

Med den nya Gondolen byggdes även nya 
backar som tar besökaren ända ner i centrum. 
Idag har Funäs blivit en helt ny skidåkarby. Nu-
mera kan du se människor med skidor på axlarna 
inne i byn och du bor med ski in-ski out läge.

Nya framgångar väntas i år då flera restau-
ranger har byggts på Funäsdalsberget. Dessutom 
finns nu ett 2,5 kilometer långt längdspår på 
toppen, så att alla kan ta tillvara den magiska 
utsikten där man ser långt över de svenska och 
norska högfjällen.

– Längdspåret har förlängts i år så nu ska hela 
familjen kunna samlas på ett nytt sätt. Man tar 
liften upp och kan sen dela på sig, några vill åka 
längd, andra besöka funparken. Men man är ändå 
samlad på samma ställe, berättar Jens. 

Vill du vara 
helkittad… 
…kombinerar du din Røldal Gore-Tex 
Jacket med byxorna i samma modell. 
Røldal Gore-Tex Pants är vattentäta 
freeridebyxor med 3-lagers Gore-Tex-
membran. Det är en teknisk byxa 
utrustad för aktiv freerideåkning, med 
god andningsförmåga och klassiska 
detaljer som ventilationsöppningar längs 
sidorna, praktiska fickor och vattentåliga 
dragkedjor.  

Pris 4 499 kronor

Senaste åksensationen! 
För första gången kombineras geometrin från freerideskidan med beprövade 
kolfiberkonstruktioner från Dynastars Ski Running-skidor. Resultatet – nya 
lättviktsskidan Mythic! Mythic erbjuder en sensationell åkkänsla och låg vikt. En 
harmonisk 5-punktsskärning kombineras med rocker i både nos och tail för en 
mer balanserad och följsam åkkänsla med mycket bra kantgrepp och stabilitet. 

Cirkapris 8 499 kronor

Freeridejacka  
i urban stil! 
Røldal Gore-Tex Jacket  är ny för i år men med 
samma design och ytterskikt som den klassiska 
Røldal Gore-Tex PrimaLoft-jackan. Årets jacka 
saknar de isolerande egenskaperna, vilket 

gör den till en mer teknisk jacka, rustad 
för aktiv freerideåkning med god 

andningsförmåga och de klassiska 
detaljerna på rätt ställe. Urbant cool, 
samtidigt som du är skyddad mot 
väder och vind.  

Pris 5 499 kronor

Aldrig mer 
ljummet!   
Nu lanseras Hydro Flask äntligen i Sverige. En 
thermoflaska för dina varma och kalla drycker. Det 
rostfria stålet varken absorberar eller avger smak och 
gör flaskan okrossbar. Flaskorna är isolerade och håller 
din kalla dryck kall upp till 24 timmar och varm dryck 
hålls varm upp till 12 timmar. Funkar för alla tillfällen! 

Pris 350 kronor

Skönast på fjället! 
Headwall Jacket är en helt ny vattentät, isolerad jacka från 
Marmot. Den är perfekt som förstärkningsplagg eller som 
skaljacka en riktigt kall dag på fjället. Jackan är packbar och 
väger ynka 652 gram. 

Pris 3 000 kronor

VINN 
JACKAN! 
Tävla på 

sid 34

Friåkarens förstaval!  
Tempus Jacket från 8848 Altitude är en 
skaljacka med freeride-passform och mycket 
hög prestanda. Jackan var valet för teamåkaren 
Felix Wiemers i Freeride World Tour 2015, rankad 
11:a bland världens bästa friåkare. Helt vind- och 
vattentät med alla sömmar tejpade. Dragkedjor 
under armarna ger ett effektivt ventilationssystem. 
Snölåset är i stretchmaterial och enkelt att ta av.  

Rek pris 2 400 kronor 

VINN 
FLASKAN! 

Tävla på 
sid 34

Lavinryggsäck 
från originalet! 
ABS Powder lavinryggsäck med 
sin säkra dubbel-airbag standard 
är ett bra val för att undvika att 
bli begravd om olyckan sker trots 
försiktighet. Det är en lätt och 
behaglig lavinryggsäck som gillas 
av många guider. Ryggsäcken har 
karbon- eller stålpatron. En 8 liters 
zipsäck ingår, 15 och 26 liters finns 
att köpa till. 

Cirkapris från 6 990 kronor

Längdspåret på toppen av Funäsdalsberget har milsvid 
utsikt över högfjällen.

Helags är trea i världen
Helagsfjället i Ljungdalsfjällen i Härjedalen rankas 
som världens tredje bästa topptur av National 
Geographic. Man har bland annat bedömt själva 
vandringen men också platsens historia.  Listan 
rankar de tio bästa toppturerna i världen och i 
motiveringen till Helags tredjeplats kan man läsa 
om den magi som fjället erbjuder, möjligheten att 
få se fjällräv samt att området ger en möjlighet 
att komma i kontakt med samer och få en inblick 
i deras kultur. Dessutom är toppen lätt att nå från 
fjällstationen och väl vid toppen kan det även 
sommartid ges tillfälle till lite skidåkning.

Toppar listan gör en annan nordisk topp, den 
isländska vulkanen Hekla. Tvåa kommer Mount 
Katahdin i Maine, USA.

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB
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Fallhöjd 538 m
Antal liftar 5
Antal pister 25
Längdspår ja
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 5 februari – 8 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 – 22 maj och 23 – 26 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 ned-
farter 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 ned-
fartermed gott om svängrum. Pisterna är ofta kuperade och 
vindlandeoch 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 hög-
fjällsmiljö 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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LAPPLAND

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 ordet i kursiv text ska ingå.

TÄVLA 
med Fjällguiden!

HäR äR De COOlA PRiSeRnA!

Flaskan som håller 
temperaturen!   
Nu lanseras Hydro Flask 
i Sverige. Fem lyckliga 
vinnare får varsin isolerad 
rostfri flaska värd cirka 
350 kronor.

Skönast på fjället! 
Vinn en Alpinist Jacket från Marmot, 
värd 5 500 kronor.  
I år släpps en helt uppdaterad 
modell av Marmots klassiska 
Alpinist-jacka. Det är den mest 
tekniskt avancerade jacka som 
Marmot någonsin gjort. Längre 
modell i 3-lagers Gore-Tex Pro, totalt  
6 fickor och löstagbart snölås.

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

Årets längdnyhet ROSSIGNOL R-SKIN!  
Du har chans att vinna årets längdnyhet och ett måste för din längdgarderob! En riktigt bra, klassisk 
längdskida med mohairhud monterad vid fästzonen. Detta gör att du slipper att fästvalla! Bara att 
kasta sig ut i spåret med ett riktigt bergfäste på de flesta underlag. Värde 3 999 kronor.

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. 

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Möt oss på 
Winter Show 

i Kungsträdgården 
17-18 oktober
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LAPPLAND

HIT TAR MAn SIG LäTTAST med flyg, tåg eller bil, bara ett par 
timmar från Arlanda eller norrlandskusten. när du har anlänt i 
Gällivare kan du stå på fjällets topp inom en halvtimme. Dundret är 
kanske Sveriges mest tillgängliga fjäll, med sex månaders skidsäsong.

Dundret får snö tidigt på säsongen och öppnar liftarna redan 
i slutet av oktober. På Dundret hittar du oftast en hel del roliga 
offpist-områden långt innan snön har lagt sig i naturen på an-
dra anläggningar i Sverige. Välpreparerade pister, bra park och 
stora friåkningsytor gör Dundret till ett bra val för såväl barn-
familjen som skidnörden. Gillar du längdskidåkning är Dundret 
också ett perfekt val. Anläggningen ligger i direkt anslutning till 
Hellnerstadion och World Cup-spåren där världseliten gjort upp 
flera gånger. Det finns 14 kilometer längdskidspår och anslut-
ning till Gällivares spårsystem på ytterligare 60 kilometer. även 
längdskidsäsongen börjar i oktober och avslutas i maj. 

Förutom bra skidåkning tar även många olika aktivitets- och 
nöjesevenemang plats på Dundret. Från Dundretpremiären 
första helgen i november till Dundret Runt, Dundretrennen och 
Soldalen Classic i maj.

Dundret är skid-, fjäll- och konferensupplevelser fem 
minuter från Gällivares centrum. Dundret har investerat 
100 miljoner under de två senaste åren på mer och bättre 
boende, skid- och fjällaktiviteter. Bland annat invigs en ny 
6-stolslift, Dundret Express, lagom till årets skidpremiär.

Fallhöjd  352 m 
6-stollift  1 
Släpliftar  5 
Nedfarter  13 
Längdspår  14 km 
Telefon  0970-145 60 
E-post  info@dundret.se 
Hemsida  www.dundret.se 
Facebook.com/dundret

Dundret 
– vintereldoradot som storsatsar

LAPPLAND

QUALITY HOTEL
& RESORT LAPLAND
GÄLLIVARE
0970 - 77 22 90
------------------------------
STEAKHOUSE
COFFEE & BAR
KONFERENS
BOWLING
BASTU 
RELAX
GYM
SPA
Ett stenkast från
Gällivare tågstation
                        www.qhrl.se

FRI
TRANSFER
TILL 
LIFTARNA
PÅ
DUNDRET

Skidåkarrum, stuga eller hotellägenhet.  
Weekendpaket med boende och skipass  
från 695 kr/natt

Bo mitt i backen

www.dundret.se | 0970 - 145 60 | info@dundret.se
Instagram: @DundretLive #DundretLive

facebook.com/dundret
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Borgafjäll 
– en äkta liten fjällby med riktiga fjäll!

BORGAFJäLL äR ETT AV DE snösäkraste områdena i Sverige. Här finns pistade backar, off-
pist- och skogsskidåkning. Backarna ligger 700 meter från hotellet och skiduthyrning finns vid 
backarna. I Borgafjäll hittar du preparerade turspår och rösade leder för längdskidåkning. 
Catski-turerna som utgår från hotellet bestiger fjäll 50 meter högre än Åreskutan. 

Skoteruthyrningen ligger invid hotellet och du kan välja att hyra skoter med eller utan 
guide. Här finns över 1 000 kilometer skoterleder och härliga friåkningsområden nära. 

Du hittar också en ICA-butik bara 250 meter från hotellet. 
Borgafjällen ligger i anslutning till den norska fjällkedjan. Det är knappt 6 mil längre än att 

åka till Åre, men med bättre och snabbare vägar! 

I Borgafjäll i Södra Lappland ligger det gemytliga retrohotellet Borgafjäll Hotell Äventyr  
& Spa. Arkitekten Ralph Erskine ritade den spännande byggnaden för över 60 år sedan. 

Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa
God mat. Hotell, lägenheter och villa. Spa, 
träningsrum, konferens, pub, restaurang.                                       
Öppet 3 december –1 maj
0942-421 00                                 
www.borgafjallhotell.se
info@borgafjallhotell.se

Ta sig hit
South Lapland Airport, 
www.southlaplandairport.com 
Flyg Arlanda – Vilhelmina 
med Next Jet, www.nextjet.se                     

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

Möt oss på 
Winter Show 

i Kungsträdgården 
17-18 oktober

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

Möt oss på 
Winter Show 

i Kungsträdgården 
17-18 oktober
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LAPPLAND

HEMAVAn äR En växande by med ett stort 
utbud av restauranger, butiker och nöjen 
samtidigt som byn utstrålar en genuin 
känsla där storstadens brus känns avlägset. 

Efter en lång dag i skidbacken kan man 
varva ner med en kopp kaffe på någon av 
byns restauranger eller varför inte slappna 
av med en bastu eller bad i en badtunna 
med magnifik utsikt över fjällen. För den 
som hellre vill höja tempot efter en dag i 
backen kan välja mellan en fartfylld after-
ski på Hemavans Högfjällshotell, en skön 
trubadurkväll på baren En Trappa Upp eller 
varför inte avsluta kvällen med röj på natt-
klubben Lappkastet. 

Hemavan och Tärnaby är två orter som bjuder på skidåkning för alla nivåer. 
Hemavans skidområde har totalt 10 liftar, 50 nedfarter, 2 snowparks och en 
Skicross-Arena. I Hemavan finns även friåkningsparadiset Kobåset som av 
många anses som Sveriges bästa friåkningsområde. I Tärnaby finns 5 liftar 
och 30 nedfarter.

Hemavan Tärnaby
– skidorten som erbjuder skidåkning 
på riktiga fjäll

Hemavans Skidsystem
Fallhöjd  665 m
Liftar  10
Pister  30
Barnområden 3
Offpist  Ja

Tärnabys Skidsystem
Fallhöjd  350 m
Liftar  5 st
Pister  16 
Barnområden 2 
Offpist  Ja

Telefon  0954-301 50
E-post  bokning@hemavantarnaby.se
Hemsida  hemavantarnaby.com
Facebook facebook.com/hemavantarnaby
Instagram instagram.com/
 hemavantarnaby

Tärnaby är världsmästarfabriken. Här hittar 
du flest duktiga skidåkare i förhållande till 
invånarantal, utan tvekan. I den berömda 
Ingemarbacken har Ingemar Stenmark, 
Stig Strand, Thomas Ringbrant, Anja Pär-
son, Jens Byggmark, Bengt Fjällberg och 
många, många fler blivit riktigt duktiga 
skidåkare. 

Hemavan är helt unikt då man som enda 
skidort i Sverige kan stoltsera med en flyg- 
plats mitt i byn, endast några minuters 
promenad från skidbackar och boende. 
Här landar du mitt i fjälläventyret. I vinter 
erbjuds otroligt låga priser till alla som vill 
ta flyget till Hemavan. 
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Möt oss på 
Winter Show 

i Kungsträdgården 
17-18 oktober

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

VINTER I RIKTIGA FJÄLL! 
Kom till Tärnaby - en svensk fjällklassiker! 

Skidåkarpaket inkl boende i hotellrum tors till sönd,  
frukost och 3-rätters middagar,  
3 dgr liftkort fr 2 625,-/person 

 
 

PRISBELÖNT MAT!     

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, FISKE-
TURER, LAGAKTIVITETER, FORSBÅT 

& MYCKET MER

SKOTERUTHYRNING

EXKLUSIVA 
FISKEARRANGEMANG Högsta fallhöjd  250 m

Antal liftar  8
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 – här väntar din frihet
Trillevallen i Södra Årefjällen är en svensk klassisk skidort. 1938 stod högfjällshotellet klart och de 
första vintergästerna hittade hit från när och fjärran. Trillevallen har följt tidens utveckling och mycket 
har förändrats sedan 1938. Dock återfinns den genuina fjällkänslan samt det varma och välkomnande 
gästbemötandet, något som ömt vårdas och infinner sig i hela Trillevallen.

DET äR En LITE AnnORLUnDA upplevelse som väntar i Trillevallen. Endast 2,5 
mil från det myllrande Åre återfinns ett lugnare tempo – fjäll och natur ligger 
lättillgängligt och nära till hands. Till skillnad från 1938 återfinns nu modernt 
boende i lägenheter och villor, alla med hög standard. På det klassiska hög-
fjällshotellet möts du av en genomsyrande gästfrihet och värmande brasor. Att 
slå sig ner i historiska Vargrummet efter en aktiv utedag är ett hett tips. 

Vid Vällistes fot och skidanläggningens 8 liftar och 21 nedfarter hittar du en 
modern backrestaurang samt skiduthyrning. Fjället Välliste som inhyser skid-
området samt flera av Trillevallens turleder är en pärla i Södra Årefjällen med 
milsvidd utsikt i alla vädersträck. 

De 12 mil av spår och leder är Årefjällens längsta tur-/spårsystem och är lätt 
tillgängliga från hela området. Hela Trillevallen och Välliste är ett familje- och 
generationsparadis med ett brett utbud av nedfarter där alla är lätt överskåd-
liga, stora lekområden för de mindre samt varierande turleder för mor- och 
farföräldrar. 

Känner du att ”detta är stället för mig” har Trillevallen tomter till försäljning, 
alla med det som Trillevallen erbjuder lätt tillgängligt från tomtgränsen. Kom-
mer du med huset på släp finns 62 åretruntplatser för husvagn. är ni en grupp 
eller förening är Trillevallens Fjällgård det perfekta alternativet med boende i 
vandrarhemskaraktär. Här finns 42 bäddar i 2- och 4-bäddsrum, alla med wc 
och dusch, stort restaurangkök för smidigt självhushåll samt bastu och relax. I 
Trillevallen finns något för alla, sommar som vinter.

jämTLAND

Möt oss på 
Winter Show 

i Kungsträdgården 
17-18 oktober
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Åre – norra Europas mysigaste och trendigaste fjällby
I vinter kan du flyga direkt till Åre/Östersund från Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Hisnande skidåkning med stor variation, mat från mästerkockar, varierad shopping  och ett nöjesliv som 
sträcker sig långt bortom afterskin. Åre är skidorten med det stora berget och massor av valmöjligheter. 

Fallhöjd 890 m
Antal liftar 42
Antal pister 89
Antal skidlärare 60
Barnområden 4
Parker 3 
Elbelysta backar 9
Längsta nedfart 6 500 m
Total pistlängd 100 km
Säsong november – maj
Hemsida skistar.com

jämTLAND
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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

Den 20 december startar Malmö Aviation 
direktflyg till Åre/östersund från Malmö 
och Göteborg, något som tidigare bara 
varit möjligt från Stockholm. Därmed för-
kortas restiden för skåningar och göte-
borgare som vill spendera tid i Sveriges 
skidmecka.

ATT ÅRE ARRAnGERAR världscuptävling 
99 och 100 under den officiella öppnings-
helgen Åre Ski Opening 11-13 december är ett 
kvitto på att Åre är en skidort i världsklass. 
Under helgen ställer även de ledande varu-
märkena inom snowboard och alpint ut sina 
nyheter. Restauranger och nöjesarrangörer 
öppnar även de under öppningshelgen.

Åre är känt för högklassig skidåkning, 
mat, nöje och en bykänsla utöver det 
vanliga. nu får byn ett nytt matkoncept. 

HäR FInnS nÅGOT för alla, vare sig man 
är ute efter adrenalinstinn offpiståkning, 
sköna carvingsvängar eller busiga barn-
aktiviteter med snögubben Valle. 

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 stuglägen-
heter eller fristående hus med både eget 
kök och egen bastu. Alterna tiven är många 
och passar alla plånböcker.

Barnfamiljer älskar Björnen med sin 
familjevänliga åkning och lugna om-
givning, Åre by erbjuder allt ifrån svind-
lande offpist till breda lättåkta glidarbackar. 
I Tegefjäll/Duved är tempot lugnare och 
backarna perfekta för sköna carvingsvängar.

I vinter kan man flyga direkt till Åre/
östersund från Sveriges tre största städer. 

Bistrologiskt heter den nya restaurangen 
på toppstationen av kabinbanan. Här 
erbjuds 100 procent ekologisk mat och 
en fantastisk utsikt, vilket gör att Bistro-
logiskt passar bra in i Åres befintliga res-
taurangutbud. Utbudet i Åre är i klass med 
storstäderna med inte mindre än åtta 
krogar i White Guide. Det jämtländska 
skafferiets skatter ligger många kockar i 
Åre varmt om hjärtat.

Valle har tagit Åres yngsta gäster med 
storm. nu får han ett eget skidland i Röd-
kullen, med sin egen äventyrsbana där 
något spännande väntar bakom varje 
sväng. Han bygger också en mini-park där 
de allra yngsta kan träna på sina första 
små hopp. Åre Ambilight Snow Park ut-
vecklas med en ny 260 meter lång linje 
med ny raillinje och hopp.

Vi är fjällsport
Noga utvalt sortiment av kläder, skidutrustning och prylar från de största varumärkena inom fjällsport.
Öppet året runt på skistarshop.com.

Med produkter från bland andra:

Superpris
till Åre!

3 nätter i Åre från 1980 kr per familj!

Pris gäller er som reser till Åre innan 21 februari 2016
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!

(+520 kr)

BOKA
ONLINE PÅ

campare.se
BOOK ONLINE 
campare.se

VINTER

WINTER campare.se • +46(0)647-525 25
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info@arehyddan.se 
Tel 0647 - 665 977

Lunch * After ski * Bar

Du hittar oss mitt i Stjärnbacken,  
60 meter från Bergbanans mittstation.

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

Storlien ligger direkt på fjället omgivet av andra fjälltoppar. 
Anläggningens storhet är att här erbjuds en stor variation av bo-
ende och aktiviteter i en genuin kalfjällsmiljö. nytt och spännande 
i Storlien är en av Sveriges första kiteparker där det går att hyra 
utrustning och få instruktioner. 

Här finns vanligtvis det djupaste natursnötäcket i Sverige. 
Passa på att njuta av skönt boende, vidsträckta vyer och skoter-
åkning. Storliens Högfjällshotell erbjuder numera även family 
all inclusive.

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. Här finns fler och längre 
nedfarter, offpiståkning i världsklass, funparks och jibbingytor.  
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. 

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. 

Högsta fallhöjd  510 m
Antal liftar  13
Antal nedfarter  36, varav 3 belysta
Längdspår  220 km + 400 km 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 
Restaurang Le Ski & Lodge, +46 (0)647-701 51, www.leski.se
Restaurant Flamman/Storlliens Bed & Breakfast, +46 (0)647-700 10, www.flamman.nu
Teveltunet Fjellstue, www.teveltunet.no

Kommunikationer
Snälltåget, snalltaget.se
Tåg från Stockholm, Göteborg och Malmö

Aktiviteter
Storliens liftar, +46 (0)647-70170, www.storlienalpin.se 
Meråker Alpinsenter, www.merakeralpinsenter.com
Rypetoppen Adventure Park, www.rypetoppen.no

Butiker
Storliens sportcenter, +46 (0)647-704 44, www.sportcenter.nu
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
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Övernattning
Högfjällshotellet
Fjäll-Lyor/lägenheter
Storliens Stugby
Fjälliens Stugby
Storvallen
Le Ski

Tåg
Storlien station 

Servering
Värdshuset Rödluvan
Le Ski Restaurang
Gatukök

Aktiviteter
Storlien Alpina
Spårcentral längdåkning
Skoterled
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58 pister, 35 liftar, 3 parker - ett skipass
12 mil längdspår och 18 mil rösade leder 

Läs mer på vemdalen.se

Malmö-Vemdalen

fr. 333:-             

Nattåg i egen kupé. Per pers

Dagtåg

317:-

Stockholm-
Vemdalen. Per

person fr:

Massor av skidåkning 
och mycket mer...

www.fjallnas.se    
Hotel   I   Restaurant   I   Mii Gullo Spa

Regain strength.

UPPLEV FJÄLLEN PÅ RIKTIGT
Klövsjö Panorama är en ny fjällby i hjärtat av Jämtland, med lägenheter 
för uthyrning och försäljning. Ski-in/ski-out och en genuin fjällkänsla 
– för att tiden i lägenheten med familjen och vännerna är minst lika 
viktig som tiden i backen.
Boka på skistar.com/vemdalen eller skicka oss ett mail.

Välkomna hit!

www.klovsjopanorama.se   •  info@klovsjopanorama.se   •  +46 709 423 298

klovsjo_annons.indd   1 10/23/2013   5:59:15 PM
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ALLTSEDAn 1936 DÅ DE FöRSTA gästerna 
knackade på dörren har fler och fler fattat 
tycke för Ramundberget. Idag är det en 
etablerad liten skidort med ett mycket 
starkt varumärke där Ramundberget äger 
och driver det mesta som man möts av 
som gäst. Själva litenheten är ett nyckel-
ord som de värnar om och gästen be-
handlas alltid med respekt även när det 
planeras inför framtiden.

HELA VERKSAMHETEn VILAR på tre fund- 
ament: naturen, värdskapet och historien. 
naturen i form av att vid vägs ände för-
valta och hantera den gåva i form av fjäll, 
vattendrag och mängden snö som gör 
skidåkningen möjlig från tidig höst till sen 
vår. Värdskapet som bottnar i Agaton och 
Britas sätt att ta hand om de allra första 
gästerna och där det alltid fanns plats 
för en till vid köksbordet. Få skidorter i 
Sverige har också en historia värd att 
berätta. I Ramundberget blev sagan sann 
och de själva är en del av den. Här bärs 
kulturarvet och dessutom utvecklas det 
på ett varsamt sätt. 

Ramundbergets skidåkning är något 
utöver det vanliga! Många gäster upp-

Ramundberget – vid vägs ände
Ramundberget, en utpost vid vägens ände 
och på gränsen till den orörda fjällvärlden. 

skattar Ramundbergets fantastiska möj-
ligheter till utförsåkning i kombination 
med längd- och turskidåkning.

För dig som älskar alpint finns det, 
förutom gröna till svarta backar, även 
parker, offpist och heliskiing. För dig som 
föredrar skidåkning på längden finns det 
300 kilometer längd- och turspår i dalen 
och på fjället.

MÅLTIDEn äR VIKTIGT för Ramundberget.  
Hos Mor Britas lagas maten fortfarande 
från grunden på råvaror som växer och 
lever kring Ramundberget och Fjällgården. 
Fisk finns i Ljusnan, skogen är full av vilt, 
bär växer på marken och svamp plockas 
om hösten. 

Ramundberget är ett äkta småskaligt 
alternativ för den som söker något bortom 
det massproducerade och lättkonsum-
erade. Självklart finns det höga ambitioner 
på skidområdet; längdspår, restauranger, 
barnområden och spa men eftersom det är 
en skidort som tänker lite annorlunda, sker 
all expansion utifrån deras fundament. 

Ramundberget kommer nog aldrig att 
bli en ort för alla, men för allt fler verkar det 
vara den enda skidort man kan tänka sig.

HäRjEDALEN HäRjEDALEN

DEn nyA FUnäSGOnDOLEn länkar ihop 
berget och byn. nu kan du ta skidorna ner 
och besöka alla restauranger och butiker för 
att sedan ta dig upp till skidåkningen igen.

På toppen av berget finns ett längdspår 
på 2,5 kilometer för den som vill variera. 
Här ligger också Toppstugan med milsvid 
utsikt över de norska och svenska högfjällen.

Hotell Funäsdalen ligger mitt i genuina 
Funäsdalen och har ski in-ski out till Gon-
dolen och backarna på Funäsdalsberget. 
Här bor ni i trevliga rum med utsikt mot 
Skarvarna och Funäsdalssjön eller i vandrar-
hemsrum med gemensamt kök. På hotellet 
finns en stor relaxavdelning med pool, 
jacuzzis och bastu. Den nyrenoverade och 
mysiga HF restaurang & bar är känd för sin 
goda mat med flera av traktens delikatesser. 
I loungedelen kan man slå sig ner framför 
den öppna brasan före och efter middagen. 

Fallhöjd 314 m
Antal nedfarter 19 (9 elbelysta)
Längsta pist  2 100 m
Liftar  5
Kvällsskidåkning   Ja
Funpark  1
Längdspår  2,5 km på toppen
Restauranger 6
Säsong  ca 30 oktober till 1 maj
Telefon  0684-214 30
E-post info@funasdalenberghotell.se
Hemsida www.funasdalenberghotell.se

Funäsdalen Berg & Hotell 
– med skidåkning från oktober till maj
Funäsdalsberget har riktigt bra skidåkning i några av Sveriges bästa och längsta 
pister. Med över 300 meter fallhöjd (högsta i Funäsfjällen) hittar du både branta och 
svåra partier som kräver lite mer, långa härliga sluttningar och roliga skogspartier.

MED 52 nEDFARTER, 300 kilometer preparerade längdspår, 450 kilo-
meter rösad led, friåkningsområde, äventyrsområden och en utmärkt 
skidskola har Tänndalen allt inom såväl alpin- som längdskidåkning. 
Dessutom är Tänndalen ett paradis för dig som älskar snöskoter-
åkning och här finns skoterleder för alla typer av turer.

Vill du i stället ta det lite lugnare passar en mysig tur till Stinas 
våffelvall eller att besöka någon av Tänndalens restauranger med 
tydlig lokal prägel. 

Oavsett om du kommer i ett stort eller litet sällskap, eller är på 
familj- eller träningssemester finns allt för en komplett fjällvistelse. 
Här finns lägenheter i olika former direkt intill backen. Det popu-
läraste boendet är Ski Lodge Tänndalen, en kombination av lägenhets- 
boende och lyxig hotellstandard. 

Samtidigt fortsätter Tänndalen att utvecklas och det senaste till-
skottet är Freeride Paradise som blir fjällens största alpina lekpark. 
Det som kännetecknar Tänndalen är en passion för vinter, närheten 
till de storslagna fjällen och det unika mötet med varje enskild gäst.

Vintern är här. Var är du? 

Tänndalen 
– en komplett anläggning 
för passionerade åkare
I Tänndalen finns allt för den perfekta vintersemestern. Här 
bjuds du på riktiga fjäll, luftig natursnö och vinterupplevelser 
av alla dess slag. 

Fallhöjd 295 m
Antal nedfarter 52
Längsta pist  1 600 m
Liftar  17
Kvällsskidåkning   Ja
Funpark  Ja
Längdspår  300 km preparerade
Restauranger 8
Säsong  Preliminärt  25 oktober till 8 maj
Telefon  0684-155 00
E-post bokning@tanndalen.com
Hemsida www.tanndalen.com

Från hotellet kliver du rakt ut i nordic Skis 
längdsystem med 300 kilometer spår och 
de 450 kilometer skoterlederna i området 
ansluter precis vid hotellet.
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LIFT  KAPACITET/H LÄNGD HÖJD

S1    Fjälliften  ..................  1000 pers.  ......... 429 m ............  92 m
S2    Lången  ........................  1000 pers.  ....  1205 m ........ 257 m
S3    Poman  ............................... 950 pers.  ......... 620 m ........ 137 m

MAT OCH ÖVRIGT

S2   Restaurang Flippin’ Joe  0684 - 221 05
S4    Wärdshuset Forbonden  0684 - 220 65
S2   Skiduthyrning  0684 - 221 05

  Svår
  Medelsvår
  Lätt
  Mycket lätt
  Familjesvängen 
  Lågfartsområde 

  Freeride Paradise
  område (offpist) 
   4-stolslift 
  Släplift 
  Rullband
  Belyst nedfart

  Information
  Restaurang
  Längdåkning

  Logi
  Närbutik 
  Parkering 

  Skidbuss 
  Funpark
  Pulkabacke

LIFT  KAPACITET/H LÄNGD HÖJD

T1    Skogsliften  .........  1200 pers.  ......... 557 m ........ 124 m
T2    Tännporten Express 

  4-stol  ...............................  2400 pers.  ....  1050 m ........ 230 m
 Familjesvängen - barnvänlig slinga från toppen!
T3    Blåbärsliden

  1 & 2  ..................................  1800 pers.  ......... 332 m ............  52 m

INFORMATION, MAT OCH NÖJEN

T3   Grillplats
T4    Tännporten

 Restaurang & Bar  0684 - 155 13
T5   Krokstugan  0684 - 155 00

 Värmestuga/Barnstuga/
 Skidskola/Skipass/Spårkort
T6    Barnlängdspår
T7   Funpark
T8   Renhägn från v.7

LIFT  KAPACITET/H LÄNGD HÖJD

B1    Familjeliften  ......... 720 pers.  ......... 524 m ........ 102 m
B2    Kläppliften  .........  1200 pers.  ......... 895 m ........ 212 m
B3    Valliften  ....................  1200 pers.  ....  1004 m ........ 214 m

INFORMATION, MAT OCH NÖJEN

B4   Grillplats
B5    Buskvallen Café  0684 - 155 12

 Spårkort/Skipass
B6   Värmestuga/Skidförvaring
B7    Buskvallen Inn  0684 - 223 30

LIFT  KAPACITET/H LÄNGD HÖJD

H1    Hamraliften  ......  1200 pers.  ......... 925 m ........ 175 m

H2    4-stolen  .....................  2500 pers.  ......... 793 m ........ 176 m

H3    Pinnliften  ................... 600 pers.  ......... 400 m ............  64 m

H4    Vigelettan  ................. 900 pers.  ......... 796 m ........ 164 m

H5    Vigeltvåan  ...........  1200 pers.  ......... 796 m ........ 164 m

H6    Barnliften  ................... 700 pers.  ......... 242 m ............  42 m

H7    Rullband  ..................  1000 pers.  .............  39 m ................. 5 m

ÖVRIGT

H8   Funpark/Skicross
H9   Toppstugan - Värmestuga (ej WC) 
H10  Sportshop
 Skiduthyrning 0684 - 155 10
H10  Skidpatrull/Läkare  0684 - 155 16
H11  Värmestuga

INFORMATION, MAT OCH BOENDE

H12  Gästcenter - Reception  0684 - 155 00
 Skipass/Spårkort/Skidskola
 Nyckelutlämning/Aktiviteter

H13   Ski Lodge Tänndalen  

H12   Wärdshus  0684 - 232 00

H14    Iskuben

H15   Brunkullan

H16    Rosa och Röda byn

H17    Mosippan och Fjällviolen

H18    Fjällbruden och Hjortronet

H19  Pinnens Fjällgård

H19   Krogen

H20   Våffelvallen  070 - 664 11 84

H21   Närköp  0684 - 230 09

 FREERIDE PARADISE

TECKENFÖRKLARING

TECKENFÖRKLARING

TÄNNPORTEN BUSKVALLEN HAMRAFJÄLLET HAMRAFJÄLLET

www.tanndalen.com

Fallhöjd  300 m 
Antal nedfarter 42
Längsta pist  1 650 m
Liftar  10
Barnskidområden  2
Funpark  4
Restauranger 6
Säsong  28 oktober till 17 april
Telefon  0684-66 88 00
E-post bokning@ramundberget.se 
Hemsida www.ramundberget.se
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Möt oss på 
Winter Show 

i Kungsträdgården 
17-18 oktober
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Lofsdalen 
–  den lilla byn med 
den stora skidåkningen! 

LOFSDALEn HAR GJORT SIG KänD som den familjevänliga byn. 
Här finns skidåkning för alla, från den minsta nybörjaren till 
fartfantasten som söker rejäla utmaningar. Lofsdalen är nämli-
gen den fjällort som erbjuder högst fallhöjd söder om Åre med 
492 meter och 25 nedfarter på solsidan, varav den längsta är 3,4  
kilometer. Här finns också en omtalad Funpark, som sätter 
skickligheten på prov.

En annan anledning att välja Lofsdalen är närheten till allt. I 
Lofsdalen ställer du bilen och låter skidorna jobba. nästan allt 
boende är med ski in-ski out läge nära backen. Och runt hörnet 
finns ofta långa välpreparerade längd- och skoterspår, som också 
lockar vintertid.

DET STORA MäKTIGA HOVäRKSFJäLLET, 1 125 meter över havet, 
ger gott om plats för spännande aktiviteter i preparerade backar 
eller härliga offpist-branter. Samtidigt kan du njuta av lugnet och 
stillheten. Inga långa köer. Inga väntetider. Istället rår du din tid 
och kan njuta fullt ut av vad dagen har att erbjuda. 

Uppvallens fäbod ligger centralt i Lofsdalen, nära skidspår  
och omgiven av en fantastisk natur. I tältkåtan på fäboden 
serveras bland annat raggmunk med fläsk och lingon. Du äter 
sittande runt elden på fällar och avlutar med kokkaffe. Skidturen 
i Byspåret tar dig bland annat förbi fäboden där du sen kan passa 
på och grädda din pepparkaksvåffla över öppen eld! En härlig 
upplevelse för hela familjen. 

En SPännAnDE nyHET inför säsongen är Skybaren på 1 125 
meter över havet, som erbjuder en 360 graders fjällupplevelse 
utöver det vanliga! På toppen av fjället Hovärken byggs Europas 
högst belägna whiskylager kombinerat med Skybar. Lagret, som 
beräknas stå färdigt i december 2015, fylls med personliga 30- 
litersfat från Mackmyra svensk whisky. Varje vecka erbjuder vi 
guidade turer i whiskylagret. Vi tar oss med bandvagn upp till 
toppen för en rundtur i lagret och en provning av Mackmyras  
reservesortiment. Efter provningen serveras en spännande 
whiskyinspirerad 3-rätters middag.

PILGRIMSLOPPET SOM FöRRA ÅRET lockade storheter som 
Jerry Ahrlin och Laila Kveli har blivit en populär längdtävling för 
allt från längdeliten till glada motionärer. Pilgrimsloppet är en 
tre mil lång tävling i klassisk stil längs välpreparerade leder. Med 
start i Högvålen går spåren över kalfjället, med storslagen vy, till 
målgången i Lofsdalen by.  I vinter erbjuds ett motionspaket med 
3 nätters logi, 2 dagars skidknapp, startavgift och vallning från  
1 250 kronor per person.  

Lofsdalen, är den snösäkra fjällbyn med stor skidåkning 
och skön atmosfär för hela familjen. Här finns långa, fina 
nedfarter och härlig offpist. Med andra ord – utmaningar 
för alla nivåer. 

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  11 december - 10 april
Telefon  0680-413 50
E-post   info@lofsdalen.com
Hemsida   www.lofsdalen.com

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 Junior- 
parken 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.

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.

nyA TRAnAnTORGET FÅR nU ännu mera puls i och med en helt 
ny grill. Här finns ett generöst soldäck där du kan njuta av nygrillat 
och en fika. 

Kläppen skapar tillsammans med Skidförbundet en national- 
arena för Freeskiing och Snowboard. Kläppen är den enda arenan  
i Sverige som kan erbjuda träning och tävling på toppnivå i 
samtliga grenar: Halfpipe, Slopestyle, Big air och Snowboard-
cross. I vinter kommer du garanterat se flera av landslagsåkarna 
träna och tävla i parken och under vecka 14 hålls Svenska mäster-
skapen i Freeskiing och Snowboard i parken.

ÅRETS SKIDAMBASSADöR: KLäPPEn SKI RESORT har blivit till-
delad priset som Årets skidambassadör. Priset tilldelades i år 
Kläppen för ett utomordentligt engagemang och en idérikedom 
som bidragit till att utveckla skidbranschen långt utöver det 
vanliga. Priset delas ut av Svenska Skidanläggningars Organisa-
tion SLAO. 

Kläppen
– en del av Sälenfjällen
Kläppen Ski Resort ligger i Sälenfjällen, 
Sveriges populäraste skidområde.

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

Barnområde ja
Säsong 11 december –10 april 
Telefon 0280-962 00
E-post info@klappen.se
Hemsida www.klappen.se
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JANUARIERBJUDANDE I SÄLEN
VECKA 1-4 PRIS FRÅN 3 195 SEK
Har du möjlighet att besöka oss i början av året? Vecka 1-4 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 3 195 SEK januaribjudande i typ 3 Sjungarbacken 4+2 bäddar vecka 4 på Kläppen i 
Sälen. Många av våra hus har ski in ski out läge vilket gör att du kan parkera bilen hela veckan. 
Boka på telefon 0280 962 00 eller på www.klappen.se
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Idre Fjäll 
– mer än bara skidåkning
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 din 
skidsemester ska bli så enkel och bekväm som möjligt. Allt 
är inom gångavstånd: slalombackar, boende, aktiviteter, 
längdspår, restauranger och affärer. Bilen kan du låta stå.

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 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 slutet av april i Sveriges 
sydligaste fjällvärld! Här är det nära, bekvämt och lite som hemma. Idre Fjäll, 
Fjätervålen och Idre Himmelfjäll erbjuder tillsammans skidåkning i 60 nedfart-
er från grönt till svart. Ett smörgåsbord av aktiviteter som skoteråkning, hund-
spann, ridning, äventyrsbad, bowling, 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.

Snösäkra  Idre Fjäll

idrefjall.se

Snösäkra  Idre Fjäll
Fjällpaket 

fr. 1 660 kr/vuxen

Ospecifi cerat boende 

inkl. skipass, kortvecka 

eller weekend v. 2-4.

Barn 0-7 år gratis.

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

FöRUTOM SKIDÅKnInG FInnS DET flera sätt att ta del av den 
storslagna fjällnaturen. Det krävs ingen ridvana för att uppleva 
fjället från hästryggen. Idre Fjäll erbjuder flera ridturer och mysiga 
slädturer då du är nerbäddad under en skön fäll. Hästkrafter finns 
även under skoterhuven. Du kan åka mil efter mil längs de välpre-
parerade skoterlederna. Följ gärna med på en guidad tur till timrade 
kojor med korvgrillning, bastu och bad i vedeldade tunnor. Att köra 
sitt eget hundspann är en upplevelse i sig. Kälkens medar mot snön 
och hundarnas iver är det enda du hör i det fridfulla landskapet.

Bli inte förvånad om det står en ren utanför stugknuten, renen 
är nämligen en stamgäst på Idre Fjäll. Vill du uppleva den samiska 
kulturen så finns den endast ett par mil bort. 

Efter en hel dag på fjället får du inte missa afterskin som finns för 
både stora och små. Ett annat alternativ är ett besök i Aktivitetscentret 
där det finns inomhuspool, bowling, hoppborgar och mycket mer.

visitidre.se
0771-99 88 00

Boka ditt boende 

på visitidre.se
- din guide till norra Dalarna

  fjatervalen.se         Tfn: 0253-211 43          

Idrepasset
gäller på bådeFjätervålen och Idre Fjäll Ladda ditt skidpass på: fjatervalen.se

är Fjätervålen toppen bland Idrefjällens skidanläggningar. 
Här finns 18 långa, breda pister i genuin fjällmiljö. Några 
av dem i tävlingsklass, perfekta i jakten på de härliga stor-
slalomsvängarna. Du hittar även en snöpark för familjens 
jibbers och längdskidspår. Här är litet och familjärt, alla 
nedfarter kommer ner i ett samlat centrum med värdshus, 
värmestuga, närlivsbutik, skidskola och skidshop. Bo i my-
sig fjällstuga eller ta med husbilen.

ed 1002 meter över havetM
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GRöVELSJöFJäLLEn äR VERKLIGEn alla tiders fjäll med mar- 
kerade leder för skidturer åt alla håll såväl nedan trädgränsen som 
uppe på kalfjället. För dig som söker motionsåkning eller träning 
för Vasaloppet finns ett 100 kilometer pistat spårsystem på båda 
sidor om gränsen som du lätt når från hela området.

Fjällkedjans utpost i söder hittar du i Grövelsjön i 
nordvästra Dalarna. Den är en del av ”Gränslandet”, 
drygt 2 000 kvadratkilometer skyddad natur på ömse  
sidor om riksgränsen med otaliga fjälltoppar som når 
dryga 1 400 meter över havet.

Grövelsjön 
– alla tiders fjäll!

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

DALARNA

Skidåkning direkt utanför dörren i spår och fjäll!
Grövelsjögården

www.grovelsjogarden.se    0253-23 100

DALARNA

God mat, bekvämt boende och milsvid, orörd 
vildmark. Upptäck Grövelsjöfjällens enda 
fyrstjärniga hotell när fjällvärlden är som allra 
vackrast. Här finns 10 mil preparerade längdspår 
och många rösade leder, som du lätt tar dig ut till 
direkt från hotellet. Boka ditt vinterpaket 
redan idag på www.storsatra.se

T T T T
FRÅN ENDAST   3295:-

STORSÄTRA FJÄLLHOTELL 
Grövelsjöfjällen. Tel 0253-23 150.  storsatra.se 

Träningsläger, personlig coaching med videoanalys, vallakurs, föresläs-
ningar samt logi och helpension. Pris från 4190 kr/person. 

Alla som deltar är med i utlottningen av en fri startplats till Öppet Spår 2016 

Upplev det bästa av Grövelsjöfjällens storslagna natur. Njut av milsvid 
utsikt över vintervita vidder och härlig skidåkning i fjäll som passar alla. 

Boende med del i flerbäddsrum, helpension och fjällguide. Pris från 
7290 kr/person. 
 

Boka på svenskaturistforeningen.se/grovelsjon eller 0253-59 68 80 

STF GRÖVELSJÖN FJÄLLSTATION 

Vill du förgylla dina turer på fjället så anmäler du dig till någon av 
de guidade turerna. Kunniga ledare tar dig med på upplevelse-
rika turer på fjället och i fjällskogen.

Vad sägs om en topptur på Storvätteshogna, Svealands högsta 
fjäll med vidsträckt utsikt över vidder och toppar? Eller en rund-
tur på norska sidan som både erbjuder Elgåhogna på 1 460 meter 
över havet, ett härligt våffelställe och fin turåkning i lätt terräng?

Vill du dessutom åka utför hittar du i Grövelfjäll både lätta och 
mer avancerade backar för hela familjen. En vinterfavorit är också 
isfiske på populära Grövelsjön eller på andra sjöar och tjärnar 
i området.

Idre sameby bedriver renskötsel och i byn Storsätern säljs 
renkött och andra samiska produkter. I byns affär finns också livs 
och en hel del annat. En välsorterad sport- och klädbutik samt 
skiduthyrningar med det mesta för backe, tur- och längdåkning 
löser utrustningsbehoven.

Flera fjällanläggningar, stugbyar och uthyrningsstugor borgar  
för att du kan välja boende helt efter egen smak. Där kan du 
avsluta din dag med bastu, badtunna eller spabehandling och en 
härlig fjällmiddag på någon av restaurangerna. 

Gemyt, tradition, trivsel och glada barn gör Grövelsjöfjällen 
till ditt bästa resmål.

FJÄLLBUA I GRÖVELSJÖFJÄLLEN • TEL 0253-230 10 • KONTAKT@FJALLBUA.SE • WWW.FJALLBUA.SE

LIVSMEDEL • SHOP • SKIDUTHYRNING • BOENDE

VARM & GLAD 
I vår butik har vi kläder 
för alla väder till både 
barn & vuxna.

Dags att planera 
skidsemestern

Lövåsgårdens Fjällhotell, hotellet 
med fjället runt hörnet. 804 m.ö.h. 

Läs mer på www.lovasgarden.se

www.lovasgarden.se, 0253-290 29, info@lovasgarden.se

Lövåsgårdens Fjällhotell
Grövelsjöfjällen

Skidåkning 

på natursnö 

i gränslösa fjäll …

Besök oss på 

www.grovelfjall.se

Varmt välkomna till Grövelfjäll!

Längdspår, vandringsleder 
in på knuten i natursköna 
Grövelsjön. Fullt utrustade 
lägenheter för självhushåll 
för 2- 6 pers. 

Tel 070-651 61 56  •  info@bjornlidensfjallby.se

Björnlidens Fjällby

BJÖRNLIDENS 
FJÄLLBY
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	 	Fakta
Antal nedfarter:  30 st
Fallhöjd:  275 m
Längsta nedfart:  2 700 m
Total pistlängd:  26 km
Total åkyta:  78 hektar
Snökanoner:  740 st
Antal liftar:   12 st
 6-stols expressliftar: 4 st
 2-stolslift:  1 st  
 Släpliftar:  2 st
 Knappliftar:  5 st
Skidband:  3 st

Ha kul därute i back-
arna men tänk på att 
du inte är själv. Lyft 
blicken, kontrollera 
farten och visa hänsyn 
i backen. Då blir din 
skiddag roligare och 

säkrare. Du läser mer om de 
säker hets- och ordningsregler 
som gäller i svenska skidanlägg-
ningar i SLAO ś lilla gula.

Bildproduktion: Tage Jonsson

Dina rättigheter, skyldigheter och 
SkiPass bestämmelser enligt ök. 
Kov/KO-SLAO finns i ”SLAO ś lilla 
gula”. Begär att få den i kassan.

Mitten av dec -22 jan 9-15
23 jan - 3 apr 9-16

Liftarna är öppna

NYHET!
6-stols expresslift 
och nya nedfarter.

För familjen!
Stort nybörjarområde 
och 13 blå/gröna ned
farter från topparna.

Fallhöjd 165 m
Antal liftar 13
Antal pister 23
Längdspår 80 km längdspår, varav 9 km elbelysta 
 Officiellt Vasaloppscenter
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong november – april 
Telefon 0250-462 00
E-post info@orsagronklitt.se 
Hemsida www.orsagronklitt.se

I ORSA GRönKLITT har du nära till allt; hemtrevliga restauranger, 
stugor och vilda djur både i och utanför parken. 

I år har Grönklitt satsat extra mycket på barnfamiljer med en 
ny barnkarusell där de riktiga blåbären kan prova skidåkning för 
första gången. Det finns också ett nytt åkband som tar de min-
sta skidåkarna en bit upp i backen och området runt barnbacken 
har fått fler grillplatser och mer mys. Orsa Grönklitt har länge varit 
känt som ett av Skidsveriges bästa ställen för barnfamiljer, men 
med årets nyheter är anläggningen svårslagen. 

Grönklitt har också blivit vassare på längdskidåkning. Här vän-
tar åtta mil längdspår med snö från november till april för både 
proffs och motionärer. Längdskidskola med erfarna instruktörer 
lär ut grunderna eller spetsar tekniken inför Vasaloppet.  

Vinter i Grönklitt är mycket mer än bara skidor. Vildmarken 
runt hörnet inbjuder till hundspann, häst och släde, isfiske, snö-
skoterturer och pulkaåkning. Här finns också en av Europas största 
rovdjursparker, där djuren lever i stora inhägnader med naturliga  
skogsmiljöer. Här finns stora rovdjur från norra halvklotet som isbjörn  
och sibiriskt tiger. Dessutom finns lodjur, vargar, järvar, persisk leo-
pard och snöleopard – sällsynta i övriga världen men vanliga i Orsa! 

Med 3 500 bäddar finns här boende för alla; mysiga stugor 
på bergskanten, modernt vandrarhem och husvagnscamping 
vid foten av Söderbacken. Vill du inte laga maten själv finns ny-
renoverade Ugglan och Björnen, med en bred meny och skön at-
mosfär. Skandinaviens största toppstuga bjuder på både oslagbar 
panoramavy med utsikt över Siljansbygden och ett högklassiskt kök.

Många uppskattar även Orsa Grönklitts närhet till de större städer-
na – några timmar i bil, buss, flyg eller tåg så står du plötsligt i backen!

Med en vild natur som svårslagen kuliss, fantastisk 
natursnö och närheten till Mälardalen har Orsa Grönklitt 
blivit ett skidparadis för hela familjen. Nytt för i år är en 
4-stolslift som snabbt tar åkarna upp till toppen – där 
både varg och tigrar kan siktas på vägen upp.

Orsa Grönklitt 
– en komplett skidanläggning

DALARNA

VID ROMME ALPIn äR skidåkningen i 
fokus. Backarna är utformade med stor 
inlevelse och de långa slingrande ned-
farterna följer den naturliga terrängen 
och passar bra för hela familjen. I det 
välplanerade barn- och nybörjarområdet 
finns lättåkta skidband och nedfarter med 
flack lutning som ger ett gott självförtro-
ende vid de första försöken. Hela 13 lätta 
blå-gröna nedfarter finns tillgängliga från 
anläggningens två toppar, Solklinten och 
Snöberget.

SäSOnGEnS STORA nyHETER. På Romme  
Syd görs i vinter årets stora satsning. En 
bekväm 6-stols expresslift ersätter de gamla  
ankarliftarna och samtidigt skapas två nya 
nedfarter i en brantare lutning till ”ex-
perternas” stora förtjusning.

ytterligare en förbättring sker genom  
utbyggnaden av skiduthyrningen. Med 12  
nya utlämningsdörrar kan i vinter 36  
familjer betjänas samtidigt. Med förbokning  

Romme Alpin – skidåkning som i fjällen på näravstånd
Romme Alpin är anläggningen som ständigt utvecklas. Med sitt läge en mil utanför Borlänge i södra Dalarna 
ligger de flesta städer i Mellansverige nära. Perfekt för en dag, kortvecka eller en weekend i snön.

DALARNA

Boka på orsagronklitt.se

LIFTAR
1 Centrumliften 
2 Kalleliften
3 Barnlift
4 Skidskolan 
5 Toppliften
6 Söder Knapp 
7 Söder Ankar 
8 Mellan Knapp 
9 Mellan Ankar 
10 Norr Tvåan 
11 Norr Ettan 
12 Östliften 
13 4-stolslift
14 Rullband

NEDFARTER
10 Skidskolebacken 
11 Barnbacken
12 Biffen, Offpist 
13 Söderbacken
14 Järven
15 Funpark
16 Bananen
17 Örnen
18 Passaten (Höken) 
19 Berguven
20 Norrbacken
21 Halvan

ÖVRIGT
A Reception. SkiPass/Spårkort 
B Wärdshuset/Butiken
C Sportshop/Skiduthyrning/Skipass/Spårkort 
D Längdcentrum. Shop, Testcenter, dusch/wc 
E Vandrarhem, Varglyan och samlingsplats skidskola
F Skidstadion, parkering 
G Entré Björnparken
H Tiger Mountain
I Vintervägen till Skidstadion/Björnpark 
J Toppstugan

22 Helan
23 Slingan
24 Till Mellanbacken
25 Ravinen
26 Till Norrbacken* 
27 Till Norrbacken* 
28 Harspåret
29 Losvängen
30 Mellanbacken 
31 Blåbärsskogen 
32 Trollskogen
33 Rovdjursslingan

PISTBESKRIVNING
[svart kvadrat, snurrad] Svår pist 
[röd kvadrat] Medelsvår pist 
[blå kvadrat] Lätt pist
[grön prick] Mycket lätt pist

Längsta nedfart 1 600 m
Svarta pister 3
Röda pister 7
Blå pister 10
Gröna pister 3
Belysta nedfarter 3

LIFTAR
1 Centrumliften 
2 Kalleliften
3 Barnlift
4 Skidskolan 
5 Toppliften
6 Söder Knapp 
7 Söder Ankar 
8 Mellan Knapp 
9 Mellan Ankar 
10 Norr Tvåan 
11 Norr Ettan 
12 Östliften 
13 4-stolslift
14 Rullband

NEDFARTER
10 Skidskolebacken 
11 Barnbacken
12 Biffen, Offpist 
13 Söderbacken
14 Järven
15 Funpark
16 Bananen
17 Örnen
18 Passaten (Höken) 
19 Berguven
20 Norrbacken
21 Halvan

ÖVRIGT
A Reception. SkiPass/Spårkort 
B Wärdshuset/Butiken
C Sportshop/Skiduthyrning/Skipass/Spårkort 
D Längdcentrum. Shop, Testcenter, dusch/wc 
E Vandrarhem, Varglyan och samlingsplats skidskola
F Skidstadion, parkering 
G Entré Björnparken
H Tiger Mountain
I Vintervägen till Skidstadion/Björnpark 
J Toppstugan

22 Helan
23 Slingan
24 Till Mellanbacken
25 Ravinen
26 Till Norrbacken* 
27 Till Norrbacken* 
28 Harspåret
29 Losvängen
30 Mellanbacken 
31 Blåbärsskogen 
32 Trollskogen
33 Rovdjursslingan

PISTBESKRIVNING
[svart kvadrat, snurrad] Svår pist 
[röd kvadrat] Medelsvår pist 
[blå kvadrat] Lätt pist
[grön prick] Mycket lätt pist

Längsta nedfart 1 600 m
Svarta pister 3
Röda pister 7
Blå pister 10
Gröna pister 3
Belysta nedfarter 3

i Boka Express, Romme Alpins online-
bokning kommer du snabbt ut i backen.

I Ski Lodgen erbjuds ett bekvämt bo-
ende med ski in – ski out. Ett genomtänkt 
koncept med hotellboende där sängarna 
är bäddade, frukost och städning ingår. 

Bara att lägga skidorna i snön och njuta! 
Resa över dagen och en hel dags 

skidåkning är tillgängligt med Romme 
Alpins prisvärda skidbussar från många 
orter i Mellansverige. 

Läs mer på rommealpin.se.

Möt oss på 
Winter Show 

i Kungsträdgården 
17-18 oktober
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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, 
centraldammsugare och mycket mer. 

Här på Hovfjället hittar du Värmlands 
allra snösäkraste skidanläggning. 

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 – du kommer aldrig 
vara mer redo för fjällsemestern

AnLäGGnInGEn HAR ALLT du hittar i fjällen men i ett kompakt 
övningsformat. Här finns inte 23 nedfarter, utan 9. Den längsta 
pisten är inte 3 kilometer lång, men 1,8 kilometer. Det finns inte 
8 branta backar, men 3. 

Ski Sunne har inte ett jättestort barnområde men ett lagom stort 
så att du kan ha bra kontakt med barnen medan dom lär sig nya 
saker. Det finns inte 6 sittliftar, utan 2, inte 5 restauranger, utan 1.

Du kan även bo i mysiga stugor eller vandrarhem precis intill 
berget så att du också kan få upp färdigheten att vara på plats när 
liften öppnar på morgonen hur lätt som helst. Tänk bara att stå i 
liften på fjällsemestern och redan ha åkt in pjäxorna. Du kommer 
aldrig att vara mer redo för semestern än efter du varit på Ski Sunne.

Dessutom vet alla att en veckas skidåkning inte räcker. Eller hur?

Ski Sunne blir ofta jämförda med de större anläggningarna 
i fjällen, men ser sig själva mer som ett träningsläger, eller 
kanske en skidsemestersimulator. Här kan du eller familjen 
under avslappnade former få upp rutinerna inför fjällresan. 
Flera gånger i veckan. För det är så nära till Ski Sunne. Så 
nära att du med god marginal kan vara hemma till middagen 
om du vill.

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

Låg fart!

Nyhet! 
Stugby Ski in / ski out

Skicross

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.

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. 

Vid foten av Matts Olssonbacken har Valfjället i samarbete 
med Drömbyn satt upp 28 nya stugor. Stugorna är fullt utrust-
ade 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!

DU KAn VäLJA FLERA olika typer av bo-
ende på Långberget. Här finns allt från 
hotell, stugor och vandrarhem till hus-
vagnsplatser. Det finns något som passar 
alla, den som vill åka på egen hand, paret, 
familjen eller den stora gruppen.

Varje vinter arrangerar Långberget 
Vasaloppsläger sedan många år tillbaka. 
Erfarna och kunniga instruktörer hjälper 
dig att komma väl förberedd till vinterns 
utmaningar i skidspåren. Långberget er-
bjuder också privatlektioner i både och 
alpint och längd. 

För de minsta finns en egen Vasabana, 
utmärkta med orterna Sälen, Mångsbod-
arna och Evertsberg (cirka 1,5 kilometer). 
Alldeles intill finns Stora Stenen med ved 
och grillplats. 

Långberget har ett gott samarbete med 

Långberget – skidentusiasternas snöparadis
På Långberget finns ett välutbyggt spårsystem med 63 kilometer längdspår. 
Av dessa har 8,5 kilometer konstsnösystem och elljus. De flesta spår har även 
en fristilsbädd. Här finns spår i alla svårighetsgrader, för elitåkare och nybörjare. 
De finns också spår där skidåkare, fotgängare, hundar och pulkor välkomnas, 
Kombispåret. 

många aktörer, en av dem är yogaakade-
mien. Ett samarbete som kan benämnas 
med succé! Under sommaren är det Pil-
grimsvandringar kombinerat med paddling  
och yoga, under vintersäsongen med skid- 
åkning! 

nära skidstadionen finns Café Ripan. 
Här serveras rykande varm mat, mackor  
och andra godsaker. Här finns också 
sportshopen där man kan komplettera 
utrustningen eller hyra av kunnig personal. 

En aktiv vistelse som roar och berör 
är ledstjärnan för denna anläggning. Då 
ingår även njutning. Med en hänförande 
utsikt över berg och fjäll kan man avnjuta 
frukost, lunch och middag i hotellres-
taurangen. Hotellet erbjuder även bastu, 
biljard och ett mindre gym. Vad mer kan 
man önska sig? 

Höjd  630 m ö h
Längdspår  63 km
Skidskola  ja
Barnpist/nybörjare 2
Barnområde  ja
Säsong  november – april
Telefon  0564-260 50
E-post  info@langberget.se
Hemsida  www.langberget.se
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I HASSELAS MySIGA skidområde hittar 
du varierad skidåkning på både längden 
och tvären. Här erbjuds totalt 16 nedfarter  
och 8 liftar, där den längsta nedfarten  
är 2 500 meter och den högsta fallhöjden 
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 boende 
i anslutning till hotell, restaurang, bad- 
anläggning 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 Bennyland.
Inomhus finns badanläggningen, ett pingis- 
rum, ett lekrum, ett pysselrum samt spel-
automater. 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 18 december – 3 april
Telefon 0652-56 56 00 
Mail info@hasselaski.se 
Hemsida www.hasselaski.se 

Kungsberget växer 
– från skidanläggning till skidort

DEn nyA ALPInA TREnDEn ”närskidåkning” handlar om att 
människor efterfrågar tillgänglighet och närhet när de väljer 
vintersemester. 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 skid-
åkare på alla nivåer och 1200 bäddar med bästa läge, ski 
in-ski out.  Kungsberget expanderar rejält och förutom 
fler nybyggda lägenheter bygger man i år ut barn- och 
nybörjarområdet med ett åkband och en helt ny nedfart. 
Efter förra årets stora efterfrågan bygger man även en helt 
ny pizzeria och renoverar övriga restauranger.

Fallhöjd   200 meter 
Nedfarter   18 
Antal liftar   10 
Snowpark   2 
Funcrossbana   1 
Kvällsskidåkning   fredagar 
Säsong   12  december – 3  april 
Telefon   054-13 26 00 
E-post   info@kungsberget.se 
Hemsida   www.kungsberget.se

I Kungsberget är man experter på dagsskidåkning. Såväl liftsys-
tem 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 1 200 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? 

BRAnäS äR En SKIDAnLäGGnInG som ständigt växer. Inför sä-
songen 2015/16 görs den största investeringen i boende sedan start-
en. över 1 000 nya bäddar gör att Branäs ökar till över 8 500 bäd-
dar. Bland annat byggs en helt ny Mountain Lodge och lägenheter 
på Branäsberget.  På berget utökas barn- och nybörjarområdet med 
en ny lift och två nedfarter. Björnbusarna får tillsammans med Super 
Mario en helt ny äventyrsstig. nedfarterna runt förra årets nyhet – 
expressliften Medvinden – breddas rejält för ökad åkyta.

En stor satsning i år också restaurangerna, som renoveras till-
sammans med köken.  nya koncept och nya lokaler kommer ge en 
härlig och smakrik säsong!

I Branäs är det nära till allt och väl på plats kan du låta bilen stå. 
Stugor, lägenheter, restauranger och butiker ligger inom promena-
davstånd från backarna. Branäs har flera gånger blivit utsedd till bäs-
ta 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 åka  
skidor från en högre fallhöjd än Branäsbergets 
415 meter behöver du åka ända upp till Härjedalen. 
Här finns också 27 härliga nedfarter som passar både 
nybörjaren och den avancerade åkaren, ett stort urval av 
boenden och riktigt bra service med värme och omtanke.

 Branäsbergets topp  567 meter över havet 
Fallhöjd  415 meter 
Nedfarter  27 
Liftar  20 liftar inklusive gondollift och nya expressliften 
Kvällsskidåkning  varje dag till kl 19 (ingår i liftkortet) 
Snowparks  2 
Säsong  19 december – 10 april
Telefon  054-13 26 00 
E-post  info@branas.se 
Hemsida  www.branas.se

HäLSINGLAND

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. Lift-
systemet 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.
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Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

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 utveckla 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  
varken 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 cen-
trum och väl på plats kan du välja mellan 
massor av aktiviteter, dag som kväll. För 
jovisst, kvällsåkning har de också – såklart! 

Kanske tidigare års långa bilresor till 
fjällen nu blir ett minne blott?

Komplettera din skidupplevelse i Skövde 
med ett besök på Sveriges bästa äventyrs-
bad i Arena Skövde!

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

MODELLERNA FINNS ATT KÖPA I VÄLSORTERADE VARUHUS,  LEK- OCH SPORTHANDLARE UNDER HÖSTEN.

FACEBOOK.COM/STIGAGAMES

STIGAGAMES.COM

IN SWEDEN WE CALL IT A KICK

SNOWRACER SX PRO

Med styre, förstärkt framgaffel och nosplatta, 
automatisk dragkassett, styrfjäder, stötdämpare, 
dubbelverkande broms och Curve Ski System.

SNOWRACER ULTIMATE PRO

Pro model med svart sits och skidor. Har även 
automatisk dragkassett, styrfjäder, stötdämpare,
dubbelverkande broms och Curve Ski System. 

SNOWRACER COLOR PRO PINK

Color model med rosa sits och skidor. Har även 
automatisk dragkassett, styrfjäder, stötdämpare,
dubbelverkande broms och Curve Ski System.

SNOW KICK FREE
Snökick med lutning för åkning i nedförsbacke och 
mindre backar. Förstärkt gaffel/ståplatta och styre  
med TPE grepp. Max 75 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
Snökick/snöspark för vinterlek med Curve skidor. 
Justerbar i olika höjder. Max 50 KG.



Välkomna vintern   
          med quattro. ®

                     Audi quattro är permanent fyrhjulsdrift som ger dig bättre grepp i alla  
              lägen. Det gör att körningen blir både roligare och säkrare och innebär att 

                du kan njuta av vinterns snötäckta landskap, precis som alpina landslaget. 
                                          Välkommen att välja mellan över 140 modeller med quattro.

Land of quattro.® 
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