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Marmot PRO: Gilles Sierro |  David Carlier

Reliable apparel for carefree winter adventures. 
Choose Marmot and experience all-round 
comfort on those high aerobic ascents and 
deep powder rides. Activity-specific product 
technologies and cutting-edge functional 
designs make it all possible.

< Red Star Jacket & Durand Pant 
< Wm’s Starfire Jacket & Wm’s Durand Pant

www.marmot.eu

Living the 
Adventure
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Bring your gear

Thule Upslope är den perfekta skidryggsäcken - både i och 
utanför pisten, både uppför och utför berget. Smarta och 
lättåtkomliga fack håller ordning på prylarna så att allt är 
inom räckhåll men inget är i vägen.

Thule Upslope

DUBB MED STÖRRE KROPP OCH BOTTEN: BÄTTRE 
GREPP VID BROMSNING OCH ACCELERATION

Ice Zero - dubbdäcket för extrema vinterförhållanden.  
Perfekt val för alla typer av bilar, från mindre bilar til l  SUV och högprestanda bilar.

BÄTTRE GREPP PÅ SNÖ.  
OPTIMERAD PRESTANDA PÅ IS.  

BÄTTRE STABILITET PÅ NORDISKA VINTERVÄGAR.

Välj säkerhet i vinter, 
välj Pirelli.

TESTADE DUBBDÄCK I
TEKNIKENS VÄRLD 2016

TESTVINNARE



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  
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06 ............LEDARE
8-10 .........WINTER SHOW – allt om mässan i Kungsträdgården
12 ............TÄVLING – vinn härliga vinterresor
14-15 .......FRIDA HANSDOTTER – växlar upp
16-18 .......ERIK ARVIDSSON – prins av pisten
20 ............NIKLAS CARLSSON – världsmästare på VM
22 ............LOVISA GRANT – satsar på VM i Åre 2019
25 ............Tävling –  VINN sköna prylar 
26-27 .......NYHETER – nya liftar ger nya toppar 
28-29 ......KALENDARIUM – missa inte detta i vinter
30-31 ......LAVINFARA – nya lavinprognoser varje dag 
32 ............STEPHAN WILSON – på glid
34 ............LÄNGDNYTT – medaljklirr i Lahtis?
36 ............Coola nyheter –  LÄNGDÅKNING
38 ............Coola nyheter  – ALPINT
39-66 ......Destinationer – din guide till GRYMMA SKIDANLÄGGNINGAR

Äntligen Är årets vita månader här! Och då pratar jag 
förstås om de snövita, fluffiga, gnistrande vintermånaderna. 
landar inte snön utanför just din knut finns det en hel massa 
härliga fjälldestinationer som bara väntar på att få ta hand om 
dig och visa sig från sin allra pudrigaste sida.

som vanligt guidar vi dig till de svenska fjällfavoriterna. 
Men i år ger vi dig också extra mycket vinterläsning: Frida 
Hansdotter avslöjar vad hon egentligen tycker om konkurrenten  
Mikaela shiffrin. Allas vår stephan Wilson, känd från Vinter-
studion, berättar innerligt om sin nyvunna kärlek till den svenska 
folksporten längdskidåkning. Vi har sniffat upp morgondagens 
alpina superstjärna erik Arvidsson. Och missa inte våra fina 
tävlingar där du kan vinna både prylar och resor.

Väl mött i backen, i spåret eller varför inte redan den  
22-23 oktober på Winter show i stockholm. 

trevlig läsning!

linda eriksson

PÅ OMSLAGET
Ramundberget

Foto: Björn Arnemo

DETTA UPPSLAG
Snasahögarna och Getryggen

Foto: Anette Andersson

REDAKTION
Linda Eriksson 

linda.eriksson@provisa.se

LAYOUT & DESIGN
Anneli Markström

anneli.markstroem@gmail.com

PROJEKTLEDARE
Pär Fischerström

par.fischerstrom@provisa.se

REDAKTIONSRÅD
Linda Eriksson, Pär Fischerström, 

Anneli Markström, 
Per-Olov Wikberg – Fjällsäkerhetsrådet,

 Lena Bergman – Winter Show 

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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Svenska Skicrosslandslaget finns representerade 
under Winter Show där alla besökare har möjlighet 
att testa skicross och även hänga med på ett åk! 
Utmana dina kompisar i skicross-starten och prova 
landslagets utrustning som du även har chansen 
att vinna!

Vi samlar svenska 
och utländska vinterdestinationer 

i Kungsträdgården, dessutom 
arrangerar vi massor med 
aktiviteter. Fullt med rese- 
erbjudanden på plats, kom 

och boka årets skidresa!
Fri entré och alla aktiviteter 

är gratis! Mer info på 
www.wintershow.se.

Ta med dig barnen mellan 2-6 år och testa snowboard 
i Burtons Riglet Park på Winter Show, alldeles gratis!

Barnens snowboardarena 
– Burton Riglet Park

Testa skicross

Skapa dina personliga och coola goggles. I Rommes 
monter finns lim, glasögon och massor med pärlor.
Har du egna goggles, ta med dem, då köper du bara 
materialet av dem. 30 kr/paret!
De bjuder även på glögg och pepparkakor.
Välkommen till Romme Alpin!

Mer bling i backen!

KUNGSTRÄDGÅRDEN
22-23 OKTOBER
FRI ENTRÉ

Gibbon kommer till Winter Show och ger dig möjlighet att 
testa på att gå på slackline, vilket inte bara är en skoj och under-
hållande aktivitet utan otroligt bra stabilitets- och balansträning 
för den skidintresserade. Du kan även testa Indoboard som är 
bra för skidåkare som vill stärka sin balans.

UTSTÄLLARE
Alpine Event
Andorra Experten
Arbetsförmedlingen
Aspen Snowmass
Bjursås
Björkliden
Blåsjöns Fjällanläggning
Branäs
Burton
Chamonix
Destination South Lapland
Freeskiing Team Sweden
Ganjal
Gibbon Slackline
Go West
Haglöfs
Hakuba Sanroku Tours
Hassela Ski Resort
HK Klimpfjäll
Hotell Borgafjäll
Icelandair
Idre Fjäll
Indoboard
Indus mat Foodtruck
Jeffrey foodtruck
Kittelfjäll
Kläppen
Kungsberget
La Olita Foodtruck
Lapland  Explorer
Lapland Resorts
Lofsdalen
Löfbergs
NORTH Trampoline
Narvikfjellet
Orsa Grönklitt
Puls Sverige
Reima
Riksgränsen
Romme Alpin
Scandinavian Shaper
Ski Team Sweden Skicross
Skiers Left
Snowboard Team Sweden
Snow Camp
Spanska Turistbyrån
Stöten
Tourist Board Zell am 
See-Kaprun
Tänndalen
Up ski & mountain guides
Vail resorts
Vasa Svahn
Visit Hemavan Tärnaby
Zillertal Tourismus

Träna balansen 
på slackline & Indoboard

Både landslaget i Snowboard och landslaget i Freeskiing kommer till Winter Show. Med sig har de flera av sina stjärnor 
som kommer finnas på plats vid railarenan.
Testa att åka med Emma Dahlström och Henrik Harlaut eller häng med Jesper Tjäder, Ludvig Billtoft eller Sven  
Thorgren. Dessa välmeriterade åkare kommer för att träffa och inspirera våra besökare till att utveckla sina sporter.

Självklart fortsätter vi med railarenan som blev en succé 
förra året. Arenan byggs av David Ny, han är mannen 
bakom arenor över hela världen. Ta med skidor eller 
brädan och få åktips av Snow Camp eller häng med 
stjärnorna på plats. Vi lovar en hel del överraskningar  
i form av utlottningar av sköna priser.

Railarenan

Ta med dina längdskidor till Winter Show och låt 
Mattias Svahn valla och fixa till dem direkt på plats. 
Mattias ger även ett utlåtande av ditt skidmaterial så 
du vet att du har rätt grejer. Kom och snacka vallning 
med Mattias i hans monter på Winter Show.

Gratis vallning 
av Mattias Svahn!

Åkare i världsklass på Winter Show

Massor 

med sköna 

tävlingar med 

grymma 
priser

Allt är 
gratis!
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Vinn en all inclusive-vecka med skidåkning i Mauriennedalen från Up Ski & Mountain Guide.
Vinn en vinterresa till Zell am See-Kaprun.
Träffa blåbäret Bärra som hittar på busiga upptåg och tävla om en resa till Grönklitt.
Vinn skidresa till Stöten för hela familjen.
Åk i railarenan där det finns möjlighet att vinna superfina priser.
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Sugen på Andorra? 
Träffa Andorra-experterna på Quality Travel under 
mässan! Här får du mässerbjudande och massor av 
inspiration! Du kan också testa carvingtekniken i 
Quality Travels skidmaskin. 

v
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Grymt erbjudande 
från Haglöfs
Haglöfs har packat ihop ett grymt specialerbjudande på lavin-
säkerhetssäcken Vojd 18 till dig som besöker Winter Show. För att  
ta del av erbjudandet ska du titta förbi Haglöfs tält på Winter Show 
och svara på några frågor.
Pssst: 250 meter därifrån, på Norrlandsgatan 6, ligger Haglöfs 
Brand Store som också är värt ett besök.

Studsmattor är  bra verktyg för alla som vill för- 
bättra sina skidhopp och tricks i backarna till  
vintern. Många av världens ledande skidstjärnor 
har dem med i sin träning. Kom och testa dessa 
studsmattor och träna på dina skills tillsammans 
med Tiril Sjåstad Christanssen – flerfaldige 
vinnare av X-games och Emil Granbom – en 
del av svenska landslagets utmanarteam. North 
Trampoline är Nordens största tillverkare av 
premiumstudsmattor.

Träna på studsmatta

Biljetterna kostar 400 kronor och då ingår en maffig hamburgare, 
två dryckesbiljetter och en lott till lotteri med häftiga priser. 
Åldergräns 18 år. OSA till par.fischerstrom@provisa.se. 

After Ski på Café Opera!
Klockan 18.00 slår portarna upp! 

Öppet
Lördag 10-18
Söndag 10-16

Välkomna!
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Vinn sköna 
skidsemestern!
Nu är semestern räddad! Fjällguiden lottar ut 5 fina paket till några av Sveriges 
grymmaste anläggningar. För att vinna behöver du bara lusläsa årets nummer. 

För att vinna något av årets superpriser ska du svara rätt på alla frågor samt berätta om det 
du uppskattade mest och minst i årets Fjällguiden. Mejla in ditt svar till tavling@provisa.se 
eller posta ett vintervykort till Provisa sverige, strandvägen 19, 114 56 stockholm.
Märk vykortet tävling Fjällguiden. Vi behöver ditt svar senast 11 november. 
glöm inte att ange vilken vinst du helst vill vinna och hur vi kan nå dig! lycka till!

Årets grymma priser
 Hur många nedfarter har  
 Branäs?

 Hur många 6-stols express- 
 liftar har romme Alpin?

 Vad heter Kungsbergets nya  
 8-stolslift?

 Hur lång är stötens nya  
 expresslift, som är Dalarnas  
 längsta?
 
 Vilket år slog ramundberget  
 upp portarna för sina gäster  
 för första gången?

LäsarFrÅgor
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 

Romme – skidåkning som i fjällen fast närmare
i romme Alpin har ni backen alldeles utanför knuten. 
Bo i rommes ski lodge en långweekend eller kortvecka 
vecka 2 till 4. Priset gäller för två vuxna med boende och 
skipass i fyra dagar, samt tre buffémiddagar. 
Värde cirka 7 500 kr

Åttastol och nytt skidområde i Kungsberget
Bo i ski lodge i Kungsberget ett stenkast från nya åtta-
stolsliften, och njut av semestern. Priset består av boende 
söndag till torsdag för upp till sex personer under vecka 
2-5 eller 10-14. 
Värde cirka 5 000 kronor

Buskul skidresa till Stöten!
Vinn en skidresa till stöten för hela familjen med boende och 
skipass+. Priset gäller för 4 vuxna, söndag till torsdag under 
vecka 2 till 6.
 Värde cirka 8 500 kronor

En vecka i Ramundberget 
Boende i lägenhet för 4 till 6 personer i en vecka. 
Ospecificerat boende efter tillgänglighet i Fjällängen eller 
skarsvallen som båda ligger ett par skateskär ifrån liften, 
spårcentralen och Bytorget. 
Värde mellan 4 250 kronor och 9 450 kronor beroende 
på vecka

3

Vinn en resa till din favoritskidort!

4

5

2

1

AVAILABLE AT CRAFTSPORTSWEAR.COM 

Mer än bara
ett underställ
Men du bara vill ha ett underställ – som är skönt, 
snyggt och ger bra funktion – då är Active Comfort 
förmodligen det bästa val du kan göra.
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"
Inför JVM 2017 & VM 2019

G rattis till en grym säsong! Hur känns det? 
– tack! Det känns jättebra! Jag är mycket stolt över 

att träningen gett resultat och att jag har en så pass 
hög lägstanivå. Jag känner att jag alltid är uppe i 
toppen och slåss om pallplatser. 

Du har flaggat för en aggressivare åkning i vinter, hur ser 
träningen ut? 

– Förra säsongen var så bra så jag har kört vidare på samma 
träning. De senaste fyra åren har jag höjt min lägstanivå, men 

planen i år är att köra lite mer race, att ösa på mer. Jag måste 
ligga på marginalen men samtidigt på den säkra sidan, som 
förra året med cupen. Det kostar många poäng att åka ur. sam-
tidigt vet jag att jag har en växel till och jag vill gärna visa det 
genom att ladda på med det lilla extra. 

Sneglar du på några speciella åkare för att hitta nya tekniska 
detaljer? 

– nja, jag kollar i så fall på killarna. Mikaela shiffrin har åkt 
väldigt bra i slalom och är en inspiration. Men jag vill ju slå 

henne så då måste jag snegla på killarna och deras träning.  
Henrik Kristoffersen och Marcel Hirscher till exempel, jag 
försöker kolla på dem, den linjen de åker och den kraft de har  
i svängarna. Det är mer åt det hållet jag får försöka gå även om 
jag så klart inte kan åka med exakt samma kraft som killarna. 

Vad har du får mål den här säsongen? 
– Det känns jättebra inför vintern med en superbra säsong i 

ryggen. Jag har nått mina drömmars mål, att vinna cupen. 
Det stora målet är så klart VM i st. Moritz, det är säsongens 
höjdpunkt. Och så tänker jag vara med och fajtas om att behålla 
min titel i cupen. 

Hur ser du på konkurrenssituationen med Mikaela Shiffrin? 
– Mikaela är supergullig. Och vilken talang hon har, att vara 

så pass ung och ha vunnit Os, VM och tagit hem cupen – det är 
en talang utöver det vanliga. Det är klart att vi är konkurrenter 
men utanför tävlingen har man väldigt kul med alla. Alla tjejer 
som jag tävlar mot är väldigt snälla. Det är ju egentligen samma 
sak med mina svenska lagkamrater, jag vill ju så klart slå alla,  
vi är konkurrenter, men vi har himla roligt ihop också.

Hur ser du på möjligheten att köra ett VM i Åre 2019?
– Det känns helt fantastiskt med VM på hemmaplan. Det är 

bland det roligaste man kan göra och jag tror att man har lite 
fördelar med att åka på hemmaplan, man får lite extra support. 
Och vi svenskar vill gärna komma på pallen.

– Mitt drömscenario är att göra ett bra Os nästa år och 
sen avsluta min karriär med ett jättebra VM på hemmaplan. 

Hon tog hem slalomcupen i fjol och är redo att försvara titeln i vinter. Frida Hansdotter har ett 
fantastiskt segerår bakom sig och i år tänker hon ge ännu mer. Fjällguiden tog ett snack med 

favoriten som berättar om träningen, största konkurrenten och var hon tänker avsluta sin karriär. 

TexT Linda Eriksson FoTo kLas rockbErg/ssF

Jag är ju en av de äldre åkarna så vi får se, jag tar en säsong  
i taget. Men jag känner mig i jättebra form och jag vet att jag 
har mer att ge. Jag känner mig inte så gammal, men kollar 
man på den internationella scenen så är jag ju en av de äldre.  
i mitt huvud har jag VM i åre som mål och det är där jag önskar 
avsluta karriären. 

Frida Hansdotter
– nu växlar hon upp

 Jag känner att 
jag alltid är uppe 
i toppen och slåss 

om pallplatser. 
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– född med farten i blodet

K lingar efternamnet bekant beror det på att han har 
idrott i blodet. Pappa Pär, bördig från Finspång, tog 
Os-guld i 100 meter fjäril i Moskva 1980. 

Vid JVM i sotji i vintras gav den 20-årige sonen 
prov på liknande takter. Med två tiondels marginal 

knep han guldet i störtlopp, en bedrift som förlänade honom 
titeln ”UsA:s framgångsrikaste junior”. 

sedan dess har unge Arvidsson avancerat från amerikanska 
Utvecklingslandslaget till europacupgruppen, vilket kort sagt 
betyder världscupdebut i vinter. 

synd bara att det står UsA på dräkten. Med dubbelt med-
borgarskap hade den lika gärna kunnat vara blågul. Men till det 
ska vi strax återkomma. 

Hemma på Sverigebesök
i juni gjorde den svensk-amerikanska talangen ett nedslag  

i Östergötland. På nåder fick han en veckas semester från som-
marens träningsläger på amerikanska skidförbundets fystränings- 
anläggning i Park City, Utah (motsvarande svenska Bosön). Vi 
stämde möte på familjens sommarställe i gryts skärgård samma 
dag som lillebror Karl simmade sM i norrköping (guld i JsM och 
brons i stora sM i 200 m bröst, check!). 

erik tog emot barfota i shorts och t-shirt efter ett av veckans 
elva träningspass. Farmors äppelkaka dukades fram, ackompan-
jerad av livsberättelsen som tar avstamp i san Franciscos Bay Area. 

Där var bassängen och fotbollsplanen hans första arena. Men 
i och med att pappa Pär började leta sommarstuga fick simningen 

Februari 2019 kommer världens bästa skidåkare till Åre för att slåss om 
världsmästartiteln. Men redan i vinter kan du kolla genrepet, närmare bestämt 
i mars när JVM går av stapeln. En som du speciellt ska hålla ögonen på då – om 
du hinner när han sveper förbi – är Erik Arvidsson. 

och fotbollen konkurrens. 
Drömstället hittade de i Bear Valley, en liten by i sierra nevada 

med 150 invånare, där man får ta snöskoter till stugan eftersom 
vägarna inte plogas om vintrarna. 

tidigt gick erik med i en friåkningsgrupp. 
– Varannan helg körde jag runt med tränare och andra 

ungdomar. så en söndag ställde jag upp i en slalomtävling. Och 
trots att jag aldrig kört slalomkäppar, bara storslalom, vann jag 
min ålderskategori – över det alpina laget! sen körde jag med 
dem resten av året. 

när erik var 9 år flyttade familjen för äventyrs skull till Utah ett 
år, varpå erik kom in i laget och kunde börja träna ordentligt. inför 
highschool trappades tempot upp. satsa eller inte satsa var frågan? 

– skidåkningen var allt för mig, inget snack! Jag valde till 
och med bort semifinalen i Kalifornien-mästerskapet med mitt 
fotbollslag för en träningshelg på skidor. 

Dubbelt medborgarskap
Där någonstans hade saker kunnat ta en annan (och för oss 

svenskar kanske lyckligare) vändning.
Vintern i nian åkte far och son nämligen till åre för att kolla 

läget i tanke att kanske gå skidgymnasium i sverige. erik tränade 
lite med åre slK, men den planerade premiärtävlingen i sunds-
vall, då saken kunnat avgöras till sveriges favör, ställdes in. 

– Och så blev det liksom ingenting av det. Jag åkte bara hem, 
utan att ha snackat med någon i förbundet eller klubbarna. 

– i stället övertygade jag mamma och pappa om att vi skulle 

”prins av pisten”
Erik Arvidsson

TexT Lotta FischErström bild Lotta FischErström, privat

Erik på familjens sommarställe 
i Gryts skärgård efter ett av 
veckans elva träningspass. 

Inför JVM 2017 & VM 2019



viktigt. Men alla kan göra en bra sväng, 
liksom. speciellt i fart är det taktiken, hur 
smart man är, som gör skillnaden. 

Långsiktiga mål
– Jag vill inte sitta här och säga att jag 

vill vinna Os-guld eller att jag vill vinna 
VM-guld, det vill jag självklart. Men mitt 
stora mål är att nå toppen och verkligen 
bli det bästa jag kan varje dag. 

Vad kan hindra dig?
– skadorna, säger han med hänvis-

ning till en knäskada från förra säsongen, 
som efter två operationer och en massa 
”prehab-träning” läkt som det ska. 

– Det tog lite längre tid än väntat, men 
nu är det lugnt. Annars ser jag inga hinder. 
Det är bara att fortsätta hårt så kan vad 
som helst hända!

Det bänkar vi oss framför teven den 
6-14 mars och ser fram emot! 
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hyra ett hus i lake tahoe. Första decem-
ber flyttade jag dit med mamma, började 
skolan där och bytte till squaw Valley ski 
team, som fortfarande är min klubb. 

squaw Valley är den klubb i UsA som 
har fostrat flest alpina landslagsstjärnor. 
Där finns förebilder som Julia Mancuso 
och Marco sullivan och lagkompisar som 
travis ganong. 

Vid 15 års ålder (2012), vann erik de 
amerikanska juniormästerskapen i slalom 
och kombination.  

när det blev tal om vidare studier fick 
stipendiet från ett anrikt skidcollege i 
Vermont stå tillbaka för en inbjudan från 
det amerikanska utvecklingslandslaget: 
inträdesbiljetten till snöcirkusen.

nu hålls han och laget där den bästa 
snön finns: Chile i augusti, glaciärerna i 
saas Fee och sölden i oktober, Colorado  
i november, och sen drar tävlingscirkusen 
igång. 

Världscuppremiär stundar
– Jag börjar i lake louise eller Beaver 

Creek, och går det bra där fortsätter jag 
nog i nordamerikanska norAm-cupen. 
Men mitt stora mål i år är att komma till 
åre och försvara JVM-titeln. sen vet jag 
att det blir debut på några av World Cup-
tävlingarna i europa, även om jag inte vet 
vilka än. 

– Min träningsgrupp och jag har ut-
vecklats mycket i fartgrenarna. samtidigt 
tycker vår tränare det är viktigt att bygga 
en stark teknikbas. Därför går vi in för 
att utveckla tekniska skills, som att hitta 
rätt balans, och hur kroppen ska fungera 
i svängarna. 

– grejen är att landslaget tänker jätte-

långsiktigt för mig och min grupp. Jag är 
fortfarande junior, så det är inte så mycket 
press att etablera sig på Världscupen än. 
Vi tänker mer hur ska vi satsa på åre-VM 
(2019) och Cortina-VM (2021), och hur vi 
ska fixa så jag kommer med på nästa Os. 

Första sponsorkontraktet
erik kör Head och har suverän upp-

backning från fabriken i Österrike. 
– Det är det viktigaste, att få bra mate-

rial. så när jag åker till Chile kommer min 
serviceman med massa nya grejer. så testar 
vi och ser vilka skidor jag gillar bäst, fixar 
med pjäxinställningar och ser till att få 
det klart så snabbt som möjligt så vi kan 
fokusera på åkningen.

grym kondis hjälper också. 
– Jag kan inte lyfta mest eller hoppa 

längst men rent fys-mässigt är jag stark. 
Jag tror det är för att jag växte upp som 
simmare, där kör man mycket konditions- 
träning.

i backen är det de snäva linjerna, och 
givetvis farten, han vinner på. 

– Min styrka att jag kan attackera 
hårt och pusha line, jag brukar kunna 
åka lite kortare distans och hitta de här 
platserna där jag kan öka tempot. Det är 
små marginaler, så det gäller att hitta den 
där enda svängen där man kan åka lite 
snävare, och klara resten. 

Möjligen har pappa Pär ett osynligt 
finger med i spelet. 

– Jag hade turen att växa upp med 
föräldrar som lärde mig tänka själv. Man 
kan inte bara gå igenom besiktning och 
lyssna på tränaren och sen titta på det 
och tänka att tränaren sade si eller så. 
Visst, kommunikation och samarbete är 

Ålder: 20

Bästa gren: Super-G

Förebild: Marco Sullivan

Klubb: Squaw Valley Ski Team

Främsta meriter: Guld i störtlopp på JVM 

i Sotji 2016. Årets junior i USA 2016 tillsam-

mans med Mikaela Shiffrin. Guld i Super-G 

i Whiteface 2016 (NorAm Cup). Trea totalt i 

NorAm Cup 2016. 

Följ honom här: WC Lake Louise 26-27 

november. 

WC Beaver Creek 2-4 december. 

JVM i Åre 6-14 mars.

Erik Arvidsson

Prisutdelning i Sotji.

Inför JVM 2017 & VM 2019
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WORLD CUP-
PARALLELL I 
Hammarbybacken 

Inför JVM 2017 & VM 2019

niKlAs egen tÄVlingsKArriÄr i slalom fick ett abrupt 
slut redan i sena tonåren efter två korsbandsskador. Han 
sadlade snabbt om och blev tränare. efter några år med 
svenska juniorlaget tog han hand om damlaget med Pernilla 
och Anja i spetsen. 

i sitt arbete med VM 2019 har niklas stöd av en styrelse 
med bred kompetens och erfarenhet. Ordförande är Carl 
eric stålberg, tidigare ordförande i skidförbundet. lars 
”linken” lindqvist som var vd vid VM 2007 ingår också. 
redan i vinter blir det tillfälle att trimma organisationen 
då åre står värd för JVM 6-14 mars. 

– JVM blir ett bra tillfälle som genrep i lite mindre skala. en lite mer udda uppgift 
under mästerskap, till skillnad från WC-tävlingar, är att ta hand om aktiva och ledare 
från blåbärsnationer som till exempel Filippinerna. Vi har redan fått frågor vad som 
menas med alpin kombination.

själva tävlingsarenan i åre får ett lyft genom fler och bättre placerade snökanoner. 
Mest tekniskt krävande är damstörloppet där Anja firade så stora triumfer 2007. 

till vintern går alpina VM i st Moritz där niklas & Co självklart kommer att vara på 
plats för att suga åt sig erfarenheter. 

– Vi hoppas förstås på framgångar för det svenska laget för att bibehålla och öka 
intresset för vårt VM. Vi har många rutinerade åkare som kan ta medaljer. inte bara 
Frida och Myhrer, också sara Hector och Matts Olsson som båda är tillbaka från skade- 
uppehåll och åkare som Maria PH, Jens och Mattias, som alla har goda chanser.

Niklas Carlsson klev vid årsskiftet in i sin roll som vd för VM i Åre 2019.
– Vi har en jättetillgång i kunskapsbasen efter Sveriges två senaste stora 
mästerskapsarrangemang, alpina VM i Åre 2007 och längdskid-VM i Falun 
2015. Ambitionen är att göra allting ytterligare ett snäpp bättre, säger Niklas. 

TexT pär FischErström FoTo nissE schmidt

Niklas 
Carlsson
– världsmästare på VM

Boka en riktig
drömresa!
Drömmer du om frisk luft, orörd natur och en termos varmt kaffe 
i solskenet? Med SJ Nattåg vaknar du utvilad efter en god natts 
sömn och kliver rakt ut i fjällvärlden. Under vintersportsäsongen 
tar nattåget dig direkt från Göteborg och Stockholm till Åre och 
Duved, och under hela året från Stockholm ända fram till Abisko, 
Björkliden, Riksgränsen och Narvik.

Liggvagn fr. 595:- 
Sovvagn fr. 795:-
Köp din resa på sj.se

161003_SJ_Ann_nattag_Fjällguiden_210x270.indd   1 2016-10-03   15:25

På senAre år har WC-cirkusen förnyat 
sig genom att arrangera detta nya format 
i storstäder som till exempel München och 
Moskva. när det var dags för stockholm 
blev det både publik och sportslig succé, 
inte minst för sverige. André Myhrer knep 
andraplatsen och på tjejsidan blev det 
dubbelt sverige på pallen med Frida på 
andra och Maria PH på tredje plats.

– senast fanns det plats för 7 000 åskåd- 
are och biljetterna tog slut i ett nafs. Vi har 
nu utökat publikområdet och kan ta emot 
10 000 åskådare.

en annan händelse som uppmärksam-
mades var att lindsey Vonn blev star-
strucked som förmodligen aldrig förr. För 
första gången någonsin mötte hon inge-
mar stenmark ansikte mot ansikte och 
detta i direktsänd tV. Poängen blev ju inte 
direkt mindre av att lindsey är på jakt efter 
stenmarks näst intill oslagbara rekord på 
86 WC-segrar.

Den 31 januari 2017 är det dags igen. 
– Vi har fått förnyat förtroende att 
arrangera World Cup i parallellslalom 
efter förra årets succé, säger Niklas 
Carlsson.
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enVis, tÄVlingsinriKtAD och en rätt 
dålig förlorare. så beskriver lovisa grant 
sig själv, när vi pratar om hennes styrkor 
och svagheter. 

– Jag nöjer mig inte så lätt utan strävar 
alltid efter att bli bättre, det tror jag är en 
styrka. Alltså jag kan känna mig nöjd med 
min prestation men jag nöjer mig inte, det 
är två olika saker. Om du förstår vad jag 
menar, säger lovisa. 

lovisa kommer från en skidåkande 
familj i stockholm och älskade utförs-
åkning sedan första stund. Beslutet att gå 
skidgymnasiet i åre var inte svårt och idag 
är hon en av sveriges nya, lovande alpina 
åkare. 

– Jag tävlade mitt sista JVM 2016 och 
det gick väldigt bra. Jag satsade så klart på 
en pallplats i storslalom men det var inte 
riktigt mina förutsättningar den dagen. 
Jag är nöjd med mig själv ändå, och vi tog 
ett lagsilver i parallellslalom. Men så klart 
vill man alltid bli bättre. 

Och bättre ska hon bli, det är hon fast 
besluten om. ett av de närmaste målen är 
VM i åre 2019. en dröm som hon mer och 
mer ser som en verklighet. 

– Jag älskar åre, mina favoritbackar 
finns där och jag gick ju i skolan där. Att 
tävla i VM 2019 är så klart ett stor mål, och 
jag har det i sikte. Det känns inom räck-
håll, om jag fortsätter att utvecklas på det 
sätt jag vill så är det absolut möjligt. 

Hur ser din träning ut? 
– Vi har varit på träningsläger i europa 

i fem veckor nu. Jag har jag gått framåt 
i min egen träning och fokuserar på 
positionerna mellan svängarna, för att bli 

Här är Lovisa Grant
Se upp i backen! 

Hon är Stockholmstjejen som tagit sig från Ekholms-
näsbacken på Lidingö till ett lagsilver och en åttonde-
plats i storslalom i JVM i Sotji. Nu satsar Lovisa Grant 
på VM i Åre 2019. 
TexT Linda Eriksson FoTo privat

snabbare. Allt går ut på att åka fortare. 

Vilka är dina mål i karriären på lång 
sikt? 

– Att bli en av världens bästa åkare. Och 
att vinna totala världscupen i storslalom. 

Vilken är bästa backen att tävla i? 
– störtloppet i åre. Det är min favorit-

backe!

Ålder: 21 år

Bor: Stockholm

Gör: elitsatsande alpin junior

Meriter: 8:e plats i JMV i Sotji 2016, lagsilver 

i JVM i Sotji. 

Hemmaklubb: IFK Lidingö slalomklubb

Lovisa Grant

HELLY HANSEN 
klär skidlandslaget 

Inför JVM 2017 & VM 2019

Unikt öppningserbjudande

ÅRETS NYHET!

alpineevent.se • alpineeventlodge.se 
tel 0770 22 11 20 • bokning@alpineevent.se

• transfer
• frukost 
• middag
• del i dubbelrum
• alpguide
• personlig service

Nytt hotell i Italienska alperna 
Valtournenche - Cervinia

från 4.995 

eFter 29 år med samma klädpartner byter det 
alpina skidlandslaget nu kläder. Helly Hansen har 
fått det prestigefulla förtroendet att klä de svenska 
skidåkarna inför vinterns tävlingar. 

– Skidåkning är kärnan i Helly Hansens DNA och 
vi är mycket glada över att ingå partnerskap med Ski 
Team Sweden Alpine och att få stödja atleterna i att 
tänja sina prestationsgränser, säger Paul Stoneham, 
CEO på Helly Hansen, om samarbetet. 

Helly Hansen används av professionella skidåkare 
över hela världen. Samarbetet startar 2016/2017 och 
träder i full kraft 2018/2019. 

Helly Hansen är den nya klädleverantören 
för det svenska alpina skidlandslaget, Ski 
Team Sweden Alpine.

JUniOr-VM ArrAngerAs 6 till 14 mars i Åre. 
Drygt 350 aktiva som representerar mer än 50 olika 
länder kommer att göra upp om medaljerna.

– Det känns jättekul och inspirerande att vi satsar 
på framtidens skidåkare. Att vi får arrangera Junior-VM 
passar bra ihop med vår kandidatur för Åre 2019 och 
det blir ett bra tillfälle att trimma organisationen, säger 
Niklas Carlsson, VD Åre 2019.

För många av de yngre åkarna är junior-VM årets 
höjdpunkt. Segraren i varje gren får inte bara med sig en 
guldmedalj hem utan även en biljett direkt till världs- 
cupfinalen samma år.

Åre arrangerar 
junior-VM 2017
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Ta chansen att vinna ett av fem 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!

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.

Rulla säkert 
mot fjällen 
Med ett effektivt 
grepp på både 
snö och is blir 
bilkörningen 
kontrollerad och 
säker – perfekt för skidresan med familjen. Pirelli är 
ensamleverantör till Formel 1 och även ett självklart 
val för de främsta biltillverkarna. På testanläggningen 
i älvsbyn utvecklas vinterdäcken speciellt för det 
nordiska vinterklimatet. Vinn en uppsättning (4 st) 
vinterdäck från Pirelli. 
Värde 20 000 kr

Hetaste strumpan 
Seger Heat är en svensktillverkad 

strumpa i finaste merinoull och med 
värme som leds via en instickad tråd 

ända ut i tåspetsarna. du behöver aldrig 
mer frysa om tårna. Värmen kontrollerar du 
via din smarta telefon.  

Värde cirka 2 600 kronor

Totalkittad  
och 
superstylish 
denna 
funktionella 
skaljacka och 
byxa från Marmot 
skyddar dig mot 
vädrets makter. 
jackan är helt vattentät men ventilerar 
samtidigt på ett bra sätt. Red Star jacket är en 
trelagersjacka med slimmad passform. Byxan 
är en lätt och packbar trelagersbyxa i Marmots 
nanoPromaterial med stretch och 100 procent 
tejpade sömmar. Vinn hela kitet!  
Cirkapris 3 000 kronor för jackan  
och 2 500 kronor för byxan

Packa för pisten  
Få med dig allt och lite till! Thule Motion XT, den nya 
takboxen från Thule, är perfekt för familjen som har 
med sig massor av bagage, sportutrustning och annan 
skrymmande packning. den är enkel att montera och 
lasta och finns i flera storlekar. Thule Motion XT är 
utformad för att matcha modern bildesign, för att 
vara så tyst som möjligt och ha minimal påverkan på 
bränsleförbrukningen. 
Värde cirka 6 999 kronor

Byt Sverige mot Italien? 
Arrivederci! 
Millefiori Alpine event lodge 
är ett mysigt boutiquehotell i 
Valtournenche-Cervinia. Här finns 
Alpernas bästa åkning med Cervinia 
och Zermatt i samma liftsystem. 
Hotellet har en personlig atmosfär 
och passar alla. Vinn boende för två 
personer i fyra nätter med frukost, 
skidhyra, alpguide, två middagar 
och transfer från flygplatsen.  
Värde 7 990 kronor

Enkelhet. Kvalitet. Pålitlighet.

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

Made in Sweden by Trangia AB since 1925.

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.

LYXWEEKEND
STOCKHOLM
FRÅN 1 050:-

FJÄLLPAKET
HÄRJEDALEN
FRÅN 2 295:-

SPAPAKET
MALMÖ
FRÅN 900:-

VANDRARHEM
SMÅLAND
FRÅN 120:-

I MOBILEN

M.SVERIGERESOR.SE

CAMPING
VÄSTKUSTEN
FRÅN 250:-

SÖK, INSPIRERAS OCH BOKA

äveNtyret 
Börjar på:

här är NåGRa aV våra
10 000 skäl att 
uppleva Sverige
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Snabbare liftar, en gondol och massor med ny skidåkning. 
Stöten, Kläppen och Kungsberget presenterar alla både nya backar 

och nya liftar inför årets säsong. Häng med!

TexT Linda Eriksson FoTo kungsbErgEt, stötEn, kLäppEn

På Soltorget i Stöten kan du ta den nya 6-stolsliften upp 
till toppen, där även ett helt nytt skidområde väntar. Den nya, 
rekordsnabba liften (som även är Dalarnas längsta) ersätter den 
gamla 3-stolsliften och tar dig till toppen på mindre än fem 
minuter, nästan 12 minuter snabbare än förr. 

– nu gör vi det enklare för gästerna att åka, du tar dig snab-
bare upp och du slipper staka när du väl är uppe på berget, i 
och med den helt nya sträckningen, berättar Johan thorn som 
är vd på stöten.

i samband med den nya liften har fem helt nya nedfarter 
byggts, vilket skapar ett helt nytt familjeområde med framför 
allt gröna och blå backar. 

– Vi har alltid varit kända för våra branta och krävande backar, 
men vi har många familjebackar också. nu satsar vi ännu mer 
på familjeåkning, och med carvingskidor har alla mycket glädje 
av de här backarna, säger Johan thorn.

till vintersäsongen står även 16 pistnära lägenheter klara i 
området Pistbyn. Cirka 80 miljoner har de nya investeringarna 
kostat och stöten har planer på ytterligare satsningar på cirka 
500 miljoner de närmaste åren. 

Dalarnas första gondol
i Kläppen gör man också stora investeringar i år och lagom till 
vintersäsongen drar igång öppnas den nya gondolbanan som 
i dagsläget har 47 gondoler, där varje gondol tar tio personer. 
Här sitter du bekvämt i eluppvärmda soffor med en fantastisk 
utsikt hela vägen upp mot toppen. 

Banan startar nere vid Välkomstcentret och har en mellan-
station vid tranantorget där du kan kliva av och på, innan den 
åker vidare upp mot toppstationen. 

årets satsningar i Kläppen har kostat cirka 90 miljoner kronor. 

Hela framsidan på berget har ritats om, några nedfarter har 
tillkommit och andra har gjorts om. Också barnområdet har 
utökats och nya lyxlägenheter har byggts. 

– Vi vill att färden upp ska kännas bekväm och trygg och det 
blir ett enkelt sätt ska kunna ta med sig hela familjen upp på 
berget. Unga som gamla. gondolen kommer även att underlätta 
för gäster med längdskidor som vill nå toppspåret eller gäster 
som vill ta en tur upp för att äta lunch eller titta på utsikten, 
berättar Magnus noppa som är marknadschef på Kläppen.  

Mer skidåkning i Kungsberget
Kungsberget gör sin största enskilda investering någonsin när 
man i vinter presenterar en ny 8-stols expresslift, Kungs8an, 
och samtidigt öppnar ett helt nytt skidområde på den södra 
sidan av berget. liften är placerad mitt i hjärtat av anläggningen 
och ger dig som gäst tillgång till hela skidområdet. nu tar du dig 
till toppen på tre minuter. 

– Det här blir liksom hjärtat i blodomloppet, liften är placerad  
i mitten av anläggningen på framsidan av berget, och du når 
hela anläggningen från den, säger Branäsgruppens marknads-
chef Mikael elford.

Branäsgruppen har satsat 60 miljoner på den nya liften, som 
är den sydligaste 8-sitsliften i sverige. På bergets södra sida har 
ett helt nytt skidområde byggts med fyra nya, kilometerlånga 
pister. två släpliftar servar området, som tippas bli nya favoriter.

– Det blir blåa, breda och härliga carvingbackar. Och det sydliga  
läget bjuder dig på härlig eftermiddagssol, säger Mikael elford.

Man har också gjort satsningar på snösystemet och totalt 
har investeringen inför 2016/2017 kostat cirka 180 miljoner 
kronor. Branäsgruppen planerar fler nyheter framöver och har 
en 15-årsplan med nytt boende, camping och nya backar. 

snabba liftar
nya backar

Nytt  i fjällen!
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Stockholm 
22-23 oktober 
Winter Show i Kungsträdgården i centrala Stockholm.

www.wintershow.se 

Dundret
29 oktober
Säsongspremiär på Dundret! Liftarna startar, 

backarna öppnar och till kvällen bjuds på HipHop-

Halloweenfest. Maskinisten från Kartellen & Emilush 

står för underhållningen. 

www.dundret.se

DunDret
12-13 november
I den internationella tävlingen Gällivarepremiären 

möts några av världens bästa längdåkare. Här tävlar 

ett 50-tal världscupåkare.

www.sporteventgellivare.com

IDre 
17-20 november
Skidteknikläger med Mattias Svahn. Ett längd-

läger för dig som vill slipa formen inför vinterns träning 

eller eventuell Vasaloppsstart! Passar både nybörjare 

och erfarna längdåkare.

www.idrefjall.se

VemDalen  
24-27 november
Vemdalen Ski Test Weekend är för dig som brinner 

för skidåkning och gillar nya prylar! Boende på fina 

Hovde Hotell, mat & dryck på Vemdalen/Klövsjös 

fina restauranger och på lördagskvällen kan du bli 

skidinspirerad av den spektakulära Banff Mountain Film 

Festival. 

www.skistar.com/sv/Vemdalen

hemaVan tärnaby
2-4 december
Winter Wake Up är helgen då snösäsongen drar 

igång på riktigt i Hemavan Tärnaby! Backarna är öppna, 

längdspåren är preparerade och man öser på med after 

ski och en massa aktiviteter. 

www.hemavantarnaby.se 

FunäSDalen
9-11 december
Öppningshelg i Funäsdalen! Hela berget öppnar 

med skidtester av nyaste modeller hela helgen.

www.funasfjallen.se/vinter

DunDret
10 december
Den 13:e upplagan av Santa Winter Games. Samt 

Norrskenstur med Dundret Express.

www.dundret.se  

Åre
9-23 april
Snö, sol, sköna vårsvängar, solgropstid och påskfjädrar. 

Påsken är en av säsongens absoluta höjdpunkter 

och är fullproppad med happenings dag som kväll, i 

skidbacken såväl som på byn med Påskfest i Åre. 

www.skistar.com/sv/Are

kläppen  
14 april
För tredje året i rad är det dags för Chinese Easter 
Downhill. Tävlingen är en familjetävling med mass- 

start (de yngsta klasserna kör halva banan).  

www.klappen.se

loFSDalen  
16 april
Längdskidstävlingen Pilgrimsloppet går av stapeln. 

Tävlingen har arrangerats i flera år och är öppen för alla.

www.lofsdalen.com

Sälen 
20-23 april
Avsluta skidsäsongen i Sälen med Sälen Winter 
Finale – underbar skidåkning, maffig skotershow, 

house-afterski och riktigt grymma artister. 

www.skistar.com/sv/Salen 

VemDalen  
20-23 april
De stora säsongsavslutningarna i Björnrike, Vem-

dalsskalet och Klövsjö slås ihop till en storslagen helg 

– Vemdalen Winter Finale. Tävlingar, nöjen, vårsol 

och det spektakulära dammracet kombinerat med 

den stora Vemdalsstörten och Klövsjös Opel Super-G. 

www.skistar.com/sv/Vemdalen

Åre 
27 april-1 maj
Åre Winter Finale är en hejdundrande säsongs-

avslutning i Åre. Under en och samma helg bakar 

man ihop avslutningen på Freeride Weeks och Åre Ski 

Finals till en säsongsfinal i världsklass.

www.skistar.com/sv/Are

Åre  
2-12 februari
Upplev Åre och dess unika atmosfär när Sveriges 

matkonstnärer och producenter återigen hyllas! 

Åre Gastronomy Week är tillbaka för sin fjärde 

upplaga och utökas från en vecka till tio dagar. 

www.aregastronomyweek.se

orSa GrönklItt 
4 februari
Premiär för en ny spännande patrullutmaning för 

den som vågar trotsa mörkret och vildmarken – Orsa 
Grönklitt Nattmarathon. En klassisk mara på 42 

kilometer med start klockan 23.00.  Här åker du till 

ljudet av de ylande vargarna från den intilliggande 

Rovdjursparken i bakgrunden.

www.orsagronklitt.se/nattmarathon

romme
4-5 februari
Romme Alpin firar 30 år som skidanläggning. Det 

bjuds på aktiviteter och överraskningar i backen. 

www.rommealpin.se

Sälen  
9-12 februari
I februari kommer Mix Megapol till Sälen, Lindvallen 

för att bjuda på ett fartfyllt Fjällkalas med artister, 

afterski och en massa roliga aktiviteter.

www.skistar.com/sv/Salen

IDre  
10-12 februari
World Cup i Skicross. Hela världseliten är på plats 

på Idre Fjäll i denna publikfriande och häftiga sport. 

I målområdet bjuds på aktiviteter, tävlingar och över-

raskningar för hela familjen. 

www.worldcupidrefjall.com

tännDalen  
20-26 februari
Topptursvecka i Tänndalen. Ta del av hur de lokala 

skidentusiasterna helst tillbringar ledigheten i fjällen 

– gå upp och åk ner. Tisdag till torsdag avgår vari-

erade turer för både nybörjare och mer avancerade, 

beroende på efterfrågan.  

www.tanndalen.com

IDre
24-26 mars 
VM i Speedski. Världseliten av speedskiåkare 

kastar sig utför nordens brantaste preparerade pist, 

Chocken på Idre Fjäll

www.idrefjall.se

kläppen  
30 mars – 2 april
Kläppen Family Park Weekend. En hel helg med 

snowboard och skidåkning för hela familjen i Kläppen 

snowpark samt tävlingen Hit n’ Turn. Tränare från

landslaget och Freeride/Snowboardgymnasiet i 

Malung.

www.klappen.se

hemaVan tärnaby 
6-8 april
Friåkningstävlingen Ride The Cow sker under två 

dagar med en dag som reserv för dåligt väder, samt 

ett friåkningscamp där du  får möjlighet att träna 

tillsammans med erfarna friåkare dagarna innan 

tävlingen. 

www.hemavantarnaby.se 

Sälen  
6-9 april
Sälen Winter Games är en vinterfest för alla som 

älskar skidåkning, här möts dagens och morgonda-

gens skid- och snowboardstjärnor. 

www.skistar.com/sv/Salen

VÅlÅDalen  
7-11 april
Vårvintertur med guide i Vålådalsfjällen. Njut av 

den femte årstiden på turskidor i Jämtlandsfjällen. Åk 

tryggt i grupp och dela dina upplevelser med andra. 

Dagsetapperna är 12–16 kilometer genom fantastisk 

vildmark med tjärnar, gammelskog och kalfjäll. 

www.valadalen.se 

kunGSberGet
10 december 
Säsongspremiär på Kungsberget! Här bjuds på 

festlig invigning av den sprillans nya 8-stols express-

liften Kungs8an.

www.kungsberget.se

branäS
16-18 december 
Premiärhelg på Branäs! Invigning av den nya 

härliga nedfarten under expressliften!

www.branas.se 

Stöten 
9-15 januari
Fira Vargy med Kalasvecka i Stöten. Vargy fyller år och 

firar med mängder av skojiga aktiviteter. Bamse, världens 

starkaste björn och god vän till Vargy kommer till Stöten 

vilket innebär en massa show, bus och lekar på snö. Under  

kalasveckan gäller särskida  Juniors Weeks rabatter.

www.stoten.se

hammarbybacken 
31 januari
World cup i parallellslalom. Kvällstävlingar med 

högt tempo, både för åkare och publik,mitt inne i 

stadskärnan med storstadspulsen tydligt närvarande.

www.worldcupstockholm.com

Oktober

Detta får du inte missa i vinter!
Februari

Januari

November

December
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Kalendarium
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– nytt FÖr sÄsOngen är att även Funäsfjällen och Helags 
kommer att omfattas av lavinprognoserna. Vi arbetar hela tiden 
med en successiv utbyggnad av antalet prognosområden, säger 
Petter Palmgren, lavinexpert på naturvårdsverket. 

lavinprognoserna introducerades förra året och berörde då 
områdena riksgränsfjällen/Abisko, tärnaby/Hemavan samt åre/
storulvån/Bydalsfjällen. nu utökas dessa områden med södra  
Jämtlands och Härjedalsfjällen (Funäsfjällen och Helags).  
Prognoserna finns tillgängliga från den 12 januari 
2017. 

Bakom de nationella lavinprognoserna står 
naturvårdsverket, som på uppdrag av den 
svenska regeringen skapar och publicerar 
prognoserna under vinterhalvåret. 

– lavinprognoserna ger en samlad be-
dömning av lavinfaran två dagar framåt, 
och ger även råd om hur du kan färdas i 
fjällterrängen utan att utsätta dig för onödiga 
risker. Du får också en beskrivning av vad 
lavinfaran beror på samt i vilka väderstreck 
och på vilka höjder i terrängen laviner är mest 
sannolika, berättar Petter Palmgren. 

lAVinPrOgnOsernA Bygger dels på information kring 
lavinaktivitet, snötäckets uppbyggnad med svaga lager samt 
aktuellt väder. informationen samlas in av ett observatörsnätverk 
med anläggningar, lokala yrkesfolk och andra observatörer. På 

naturvårdsverkets lavinkontor i Östersund analyserar lavin-
experter informationen och tar sedan fram prognoserna. Både 
informationen från fältet och detaljerade lokala väderprog-
noser från sMHi finns med i analysen som tillsammans ger en 
aktuell och pålitlig bild av lavinfaran i området.

– Vi har alltid utgångspunkten att människor ska ha möjlig-
het att färdas fritt på fjället. Vi vill att man ska kunna läsa 

prognosen och få rekommendationer på vad som är 
lämpliga aktiviteter idag. riskhanteringen handlar 

om var man rör sig i terrängen och vilka val 
man gör. 

Petter menar att det är ungefär som man 
tror, brant är lavinfarligare än inte brant. 
Och ju större och brantare sluttningar, 
desto större är risken.

– nästan alla dagar kan man göra jätte-
säkra aktiviteter, oavsett väder. Det finns 
områden och platser som inte är branta 

nog för laviner. Man får fråga sig; hur branta 
aktiviteter är det läge för idag. 

Per-OlOV WiKBerg, som är projektledare för 
naturvårdsverkets lavinprognosprogram, hoppas 

att lavinprognoserna också ska bidra till att höja svenskarnas 
generella lavinkunskaper. 

– statistiskt sett omkommer två till tre svenskar varje år 
i lavinolyckor, vilket är fler än i många jämförbara länder. Vi 
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– nu i ännu fler områden

Förra året presenterades regionala lavinprognoser för första gången i Sverige. 
I år utökas prognoserna med fler områden. Du hittar dem på www.lavinprognoser.se.

hoppas att lavinprognoserna ska hjälpa alla som rör sig i potentiellt lavinfarlig 
terräng att fatta klokare beslut kring säkra vägval och vilka tidpunkter man bör 
undvika att färdas i lavinterräng, säger Per-Olov Wikberg.

genom att lära sig mer om laviner och hur du gör en bedömning utifrån lavin-
prognoserna hoppas naturvårdsverket också att svenskar ska kunna ta del av och 
förstå innebörden av lavinprognoser även när man besöker andra bergsländer. 

HistOrisKt HAr MångA liftanläggningar i fjällen publicerat sina egna, lokala 
lavinbedömningar för området runt den aktuella anläggningen. Dessa bedömningar 
kommer att förändras i och med de nationella lavinprognoserna.  

– Vi vill kunna erbjuda en så säker och tillgänglig offpist som möjligt. Därför 
kommer vi att fortsätta med vår egen lavinbedömning. eftersom vi bekämpar snön i 
vårt område är det inte säkert att de regionala lavinprognoserna stämmer till hundra 
procent inom skidområdet. Vi kanske har sprängt bort snö till exempel.  De regionala 
lavinprognoserna, våra bedömningar och besökarens egen kunskap tillsammans är 
bästa grunden för att ge gästerna bästa möjliga beslutsunderlag för sin skidåkning, 
säger Anders Aspholm, drift- och säkerhetsansvarig på skistar åre samt ansvarig för 
säkerhets- och sjukvårdsgruppen inom slAO. 

Han menar att det kanske blir ett lite nytt sätt att tänka för dig som besöker fjällen, 
men att det nu blir så mycket bättre. 

– Vi på skistar i åre kommer inte att sätta någon siffra på lavinfaran, som vi gjort 
tidigare, utan delge vår erfarenhet utifrån det jobb vi gör på morgonen, tillsammans 
med väder och vind. Då kan det bli mer exakt och tydligt, att sluttningarna som 
ingår i vår bedömning inte är säkra och så vidare. 

Det område som liftanläggningarnas bedömningar gäller är området man når 
från en öppen lift, når tillbaka med en öppen lift samt en del andra gränser. 

– Vi jobbar på att det ska bli tydligare för gästen var gränserna för dessa områden 
går. tumregeln gäller dock fortfarande – alla preparerade nedfarter är lavinsäkra! 
Annars öppnar vi dem inte. 

till syvende och sist är det du som besökare som ansvarar för din egen säkerhet 
på fjället. Petter Palmgren på naturvårdsverket förtydligar: 

– Vi förutspår inte lavinolyckor, utan förutsättningarna för lavinolyckor. Utgången 
beror sedan på hur du beter dig i terrängen.

   Så undviker du lavinolyckan
Viktiga tumregler för att undvika lavinolyckor: 
•	 Undvik	branta	snöfält	dagarna	efter		 	
 kraftiga snöfall, hård vind eller kraftigt   
 stigande temperatur. De flesta laviner   
 inträffar dygnet efter ett kraftigt snöoväder.
•	 Om	möjligt	undvik	att	korsa	orörda	snöfält	i		
 brant terräng.
•	 Om	ni	är	många,	åk	en	i	taget,	håll	koll	på			
 varandra och stanna på säkra platser.
•	 Följ	bergskammar	och	bergsryggar	för	det		
 säkraste vägvalet.
•	 Åk	aldrig	så	att	du	belastar	snötäcket	ovan	
 för en annan skidåkare.
•	 Om	du	ofta	är	ute	med	kompisar	på	offpist-	
 turer bör alla i gruppen ha god kunskap om  
 snö och vad man gör om en lavin   
 utlöses. En personlig lavinsändare,   
 en spade och en ihopfällbar lavinsond   
 tillsammans med välutbildade kompisar   
 räddar liv. 
•	 Larma	räddningstjänsten	på	112	om	det		 	
 kan ske utan att det omedelbara sökandet  
 fördröjs.
Vill du vara trygg och säker på vinterfjället 
är det enklaste sättet att om möjligt undvika 
lavinfarlig terräng. Detta gör du enklast genom 
att följa markerade leder, pistade nedfarter och 
att undvika sluttningar som är brantare än 25 
grader där mycket snö samlats.

Så här läser du prognoserna
På www.lavinprognoser.se, som drivs av 
Naturvårdsverket hittar du lavinprognoserna.  
I lavinprognoserna anges den bedömda lavin-
faran med en siffra som går från 1 till 5. Siffran 
1 innebär liten fara och siffran 5 extrem fara. 

Prognoserna ger också råd om hur man kan 
vistas i fjällen utan att utsätta sig för onödiga 
risker och berättar var i terrängen de farligaste 
platserna finns och vilken typ av laviner som 
utgör det största problemet för tillfället.

Nya lavinprognoser 
varje dag

Här hittar 
du prognoserna 

Nya lavinprognoser presenteras 
varje dag klockan 18.00 på 

www.lavinprognoser.se. Om en 
oväntad väderutveckling sker under 

natten, vilket kan påverka lavinfaran, 
uppdateras prognosen redan på 

morgonen. Prognoserna 
finns tillgängliga från 
den 12 januari 2017. 

 TexT Linda Eriksson FoTo anEttE andErsson
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www.rossignol.com

ALLTID FÄSTE!
På testvinnaren Rossignol R-Skin kan pjäxans placering på skidan, tack 
vare NIS-bindningen, enkelt justeras med ett handgrepp. I praktiken 
betyder det att du en dag med dåligt fäste kan flytta fram bindningen 
någon centimeter och på så sätt få bättre fäste och givetvis det 
omvända. Det gör helt enkelt din skidupplevelse så mycket bättre och 
du kan glömma det där med dyr och tidsödande vallning. En perfekt 
Vasaloppsskida. 

En högprestandasko med Thermo Adjustable 
Fit, skon kan värmas och formar sig sedan 
perfekt efter foten. X-Celerator-sula, en 
låg, förstärkt och vridstyv sula i pebax 
med ett progressivt flex och rätt ergonomi. 
Snabbsnörning med precision.

Vinnare i SkiSport och NRKs test av skidor med infällda hudar - 
”Utmärkt glid och fäste för träning och tävling»

R-SKIN
Ultra

X 10
Classic

– JAg HAr JOBBAt som programledare  
i tio år men aldrig varit med om nåt 
liknande. Folk kommer fortfarande fram 
till mig varje dag och pratar om program-
met och skidåkningen. Det är många som 
aldrig åkt skidor som berättat att de börjat 
åka för att de har sett mig göra det. Det 
känns så otrolig häftigt, säger stephan. 

Programmet ”stephan på glid” sändes 
förra vintern som en del i sVt:s Vinter-
studion. i sju avsnitt 
fick vi följa stephans 
kamp, glädje, träning, 
toppar och dalar. 

– Jag har länge fun-
derat över just längd-
skidåkningen, som ju 
är en så folklig sport och en del av den 
svenska folksjälen, men  ändå är det väl-
digt få människor med min bakgrund som 
åker längd. Det finns till exempel siffror 
på att 60 procent av de som åker Vasalop-
pet är högutbildade. Bara en sån sak. Det 
är intressant tycker jag och jag ville kolla 
djupare på det.

Stephan Wilson var ”på glid” hela vintern. Från att inte ha åkt skidor alls till att genomföra ett Vasalopp, 
på bara sex månader.  Hela svenska folket följde honom. Och inte bara på TV, utan även ut i skidspåret! 
TexT Linda Eriksson FoTo vasaLoppEt/uLF paLm

Ålder:  36 år 

Bor: Stockholm

Familj: fru och två barn

Gör: programledare, producent samt driver 
produktionsbolaget Idéstorm

Stephan Wilson

På stapplande ben började stephan 
sin resa mot Vasaloppet. likt en bambi 
på hal is klamrade han sig fast vid stav-
arna och föll fler gånger än vi kunde 
räkna. Hans egna skiderfarenheter är 
lätträknade, en friluftsdag i skolan då 
han på lånade skidor blev hånad av de 
andra – en upplevelse som satt sina spår. 
Just detta bidrar till att jag som tittare 
känner en revanschkänsla som är ett 

härligt tillskott. 
till sin hjälp hade 

stephan, förutom 
en peppande familj, 
också  hjälp från lands- 
lagsåkare och vinter-
studions experter. 

– De var fantastiska allihop och hjälpte 
mig massor. Anna Haag lärde mig att inte 
ge upp. Johanna Ojala ville frälsa mig. 
Jag mötte henne i åre och när jag såg 
landskapet där förstod jag på riktigt vad 
skidåkning verkligen hand-lade om. Det 
var också första gången hela familjen 
åkte tillsammans. 

Vad har varit den tuffaste utmaningen? 
– Vasaloppet. Att åka skidor i 12 tim-

mar! Jag har aldrig känt mig så mycket 
som en rockstjärna som då, samtidigt 
som jag aldrig mått så dåligt som då. 
Jag kämpade mot det där jäkla repet i 
12 timmar, ingen vila för kaffe och bullar 
precis. Jag hade feberfrossa i fem dagar 
efteråt. samtidigt så kunde jag inte åka 
50 meter utan att nån ropade mitt namn. 
Det var ju lite som en saga. 

Och det tyckte även vi som tittade. För 
när stephan föll i en snödriva för sjuttio-
elfte gången. Det var då alla vi andra föll 
för honom. Och längdskidåkningen. "Jag har aldrig känt 

mig så mycket som 
en rockstjärna!

Stephan-effekten
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LÄNGDNYTT

Långbergets 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
2 380 kr/2 personer (ord. pris 4 760 kr)

Erbjudandet gäller vecka 52- 12

För dig som älskar längdåkning! 

Upptäck Långberget i Norra Värmland!

Missa inte! Seedningslopp för Vasaloppen 14 januari 2017

Träna i Vasaloppsarenan!

MORAPARKEN.SE      0250-276 00

Mora Parken ligger bara en kort promenad från vackra Mora centrum och mitt i  
Vasaloppsarenan. I direkt anslutning till miltals av längdspår, löpstigar och 79 km 
cykelled inom Biking Dalarna. Med hotell, stugboende och camping; bad, bowling  

och äventyrsgolf finns det alternativ och aktiviteter för hela familjen. 

Träningshelg
Boende i dubbelrum på 
Hotell Mora Parken  
med frukost.
fr. 895 kr/person

 

Boka ditt boende och träning inom cykel, löpning och skidor hos oss.  
För mer information och bokning: lugnet.se · 023-835 00 · facebook.com/lugnetfalun

Träna på VM-arenan
Lugnet i Falun
Åk skidor i oktober
Tidig snö på Lugnet är en nyhet inför säsongen. Åk 
klassiskt eller skate på slinga under hoppbackarna. 
Spårkort löser du i receptionen eller så köper du enkelt 
via lugnet.se

Utmana Sveriges mest kända backe 
Åk skidor, spring eller cykla längs VM-spåren och pressa 
dig själv i Mördarbacken. Vill du slipa på tekniken finns 
våra Vasaloppscoacher redo att hjälpa till. Och lugn, det 
finns spår som  passar motionärer också.

Besök ett evenemang
World Cup Svenska Skidspelen, Clash of Nations, 10-
Mila, MK Open, Sapaton Open Air… Listan på små och 
stora evenemang är lång och du hittar alla på lugnet.se 

ALLT INOM 500 METER! Hotell, camping, mat,  
arenor och aktiviteter.

STORHOGNA HÖGFJÄLLSHOTELL & SPA • TEL 0682-41 30 30 • STORHOGNA.SE

Läs mer på 

storhogna.se

Välkommen till Storhogna

Vasaloppsläger med Vasaloppsvinnarna 
Sofia Lindh och Henrik Eriksson

Fr. 4.600:- / pers

Detta ingår; Träningspass, föreläsning-
ar, logi i dubbelrum, helpension, före-
läsning, vallningstips, träningspass. 
Fri tillgång till pool, bubbelpool, 
bastu och träningsprogram. 

25-27/11 ocH 20-22/1

LÄNGDPREMIÄR

Från och med 25 november 
kan vi erbjuda belyst längd-
spår 05:00-22:00 på Kläppen. 

Ingen spåravgift!

Läs mer på www.klappen.se ULRICEHAMN  
Officiellt Vasaloppscenter  
med Världscupstatus 

21-22 januari 2017 arrangeras Världscupen 
i längdskidor på Lassalyckan i Ulricehamn.  
Med arrangemanget växer och utvecklas vårt 
idrottscenter ytterligare och ger dig fantastiska 
träningsmöjligheter året om.
www.xcc.se

Medaljklirr i Lahtis?
Vinterns stora mål för svenska landslaget är VM i Lahtis den 
22 februari till 5 mars. Efter en mellansäsong finns det 
frågetecken inför vilka förväntningar vi vågar ha på medaljer.

VårA sVensKA lÄngDåKAre har firat stora triumfer i de två 
senaste mästerskapen. På Os i sotji blev skörden elva medaljer. 
Hemma-VM i Falun var nästan lika bra med nio medaljer. Det var 
då stina nilsson blev silverstina med hela svenska folket.

Vintern som var tog stina sina första WC-segrar. Hon vann 
i Davos och följde upp med ytterligare två segrar och kom på 
tredje plats i sprintcupen. i övrigt blev det ovanligt klent med 
pallplatser för det svenska laget. 

Det är rimligt att anta att de största förväntningarna i lahtis 
ligger på stina. två åkare som det också ska bli extra intressant 
att följa är Charlotte Kalla och Johan Olsson.

Charlotte väljer i vinter ett eget upplägg genom att träna 
med sin personliga tränare Magnus ingesson och inte med 
landslaget. evighetsmaskinen Johan Olsson tävlade nästan 
inte alls i vintras och det jublades nog lite varstans när Johan 
tillkännagav att han siktar in sig på lahtis-VM. står Johan på start 
i ett mästerskap så brukar han prestera.
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De svenska toppåkarna i längdlandslaget fortsätter tävla i kläder från Craft.
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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

Längdåkning
Har du koll på vinterns måsten i längdspåret? Lugn, det har vi. 
Tillsammans med expertbutiken Skidsport tipsar vi om de senaste 
nyheterna på önskelistan. 

Coola nyheter

Full kontroll på skidan 
Alpina CCL 2.0 är en klassisk längdsko med massor av 

prestanda och härlig passform. Soft-Flex ger perfekt 
kontroll, snökontakt och kraftöverföring 

till skidan. Thinsulatefodrad och med 
ett ytterskal med hög andnings-
funktion håller fötterna både torra 
och varma under långa pass.   

Pris 2 599 kronor

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

Tänk dig den perfekta skidupplevelsen: 
helt vindstilla, bra glid och tre minus. 
Så har vi det varje dag!

Träna mot nya mål
Vi erbjuder optimala träningsförhållanden 
både på barmark och snö - året om. 
Här bor du bra, äter gott och varierar din 
träning i skidtunneln, på motionsspår, 
rullskidbana och cykelleder.

Ta hjälp av våra instruktörer under en 
tekniklektion, delta på ett läger eller kom 
på egen hand. Du kan också testa din 
kondition och maxkapacitet samt få 
ett anpassat träningsprogram på 
Torsby Testlabb. Vi syns i spåret!

GARANTERAT
SNÖSÄKERT!

STF GRÖVELSJÖN FJÄLLSTATION 

 

Träningsläger, personlig coaching med videoanalys, vallakurs, före- 
läsningar samt logi och helpension från 4395 kr/person. 

För dig som är nyfiken på vinterfjäll och turskidåkning finns nu möjlighet 
att upptäcka de vita vidderna i Grövelsjöfjällens storslagna natur!  

Boende med del i flerbäddsrum, helpension och fjällguide  
från 7490 kr/person. 

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

visitidre.se
Tel. 0771-99 88 00

Skidbackar

Skoterspår

Hundspann

Längdspår

Fira en vit 
juL i FjäLLen!
Stuga från 3 500 kr
Gäller 7 nätter för 4 pers.

Fullsorterad längd- och alpinbutik med 
 35-års erfarenhet . Stort sortiment av skidor, 
  pjäxor, stavar, valla och tillbehör.

Drottningholmsvägen 324 - Bromma

Fullserviceverkstad
Bootfitting
Tävlingsvallning
www.skidsport.nu

Prisad bindning 
Utvecklad med ett syfte – att hjälpa dig åka snabbare oavsett om du är motionär eller 
elitåkare. Rottefella Xcelerator Pro Classic vann guld på ISPO 2016 för bästa innovation 
inom längdskidåkning. Styv och bred platta gör att du kan använda energin för att ta dig 
framåt på ett effektivare sätt. Quick Lock systemet gör att du kan justera bindningens 
position och få mer glid alternativt fäste efter behov.   
Pris 999 kronor

Mer tid i spåret 
Testvinnaren Rossignol R-Skin är en så kallad vallningsfri 
skida med hud i 100 procent mohair under fästzonen. En 
riktigt bra skida med tävlingsbelag och lite kortare hud 
för bättre glid. Perfekt vid svårvallade förhållanden eller 
för att få tid i spåret istället för i vallaboden.   

Pris 2 999 kronor

Det enda rätta 
Mjukt, följsamt och snyggt underställ. Ska du bara 
ha ett underställ så är detta rätt val. Craft Active 
Comfort håller dig torr och varm vid alla typer av 
aktiviteter. Använd som undertröja vid kyligare 
temperaturer eller som träningströja på egen 
hand i mildare. Ergonomisk passform och sömlös 
design för extra komfort.  

Pris 349 kronor
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Alpint
Vinterns nyheter är här och vi hjälper dig att sålla agnarna från vetet. 
Vi på Fjällguiden har valt ut de coolaste alpina prylarna för de kallaste 
och krispigaste månaderna. 

Coola nyheter

Kalla fötter? 
Aldrig mer!   

Låt inte kalla fötter hindra 
dig från en dag på fjället! Den 

nya strumpan Heat från Seger är 
svensktillverkad i merinoull, slitstark och 

bekväm. Värmen i strumpan leds via en 
instickad tråd ända ut i strumpans tår. 

Du reglerar värmen via en app i din 
telefon.  

Pris cirka 2 600 kronor

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB LAPPLAND

Fallhöjd 538 m
Antal liftar 5
Antal pister 25
Längdspår ja
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 3 februari – 7 maj
Telefon 0980-641 00
E-post bjorkliden@laplandresorts.se 
Hemsida www.bjorkliden.com 
Tips Låktatjåkko 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 24 februari – 28 maj och 22–25 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-
farter med gott om svängrum. Pisterna är ofta kuperade och 
vindlande och erbjuder riktigt kul skidåkning. Har man aldrig 
provat offpist tidigare så är det i riksgränsen man ska göra det. 

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

ett tips är offpist-åket norgesvängen där du åker över gränsen 
in i norge! riksgränsens unika kombination gör att många skid- 
och snowboardåkare kommer tillbaka hit år efter år. 

Kommer du hit i maj kan du även njuta av skidåkning i mid-
nattssolen, 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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Riksgränsen & Björkliden 

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 

Skidlandslagens favorit! 
Dessa stilrena skidglasögon är i unisex och 
kommer användas flitigt av skidlandslagen 
i vinter! Helt nya för säsongen och med 100 
procent UVA- och UVB-skydd, känner du dig 
både snygg och säker.  

Bliz Flow kostar 999 kronor

Lekfullaste allrounden   
Nya skidorna från Rossignol Sky 7 HD är lekfulla 
och roliga på alla underlag, pist som offpist. 
Och perfekt för dig som vill ha en skida till både 
toppturen och friåkningen. Skidan är dessutom  
400 gram lättare per par än föregångaren 

Pris 5 999 kronor

Bli vän med 
vädergudarna 
Marmots funktionella skaljacka och byxa  skyddar 
dig mot vädrets makter.  Red Star Jacket är 
en trelagersjacka med slimmad passform, helt 
vattentät men ventilerar bra. Byxan Durant Pant  
är en lätt och packbar trelagersbyxa med stretch.  

Pris 3 000 kronor för jackan  
och 2 500 kronor för byxan. 

Som dun  
fast bättre 
I höstens kollektion lanserar 
Haglöfs det helt nya isoleringsmaterialet Essens Mimic. Fibern är syntetisk  
och har samma värmande egenskaper som dun. Essens Mimic har en stor fördel 
gentemot dun – den klumpar sig inte och behåller därmed sina värmande 
egenskaper när den blir blöt.  

Jackan Essens Mimic Hood  
kostar cirka 2 200 kronor

Hjälmen är 
huvudsaken   
Ny för i vinter är Bliz Raid, en racehjälm för 
utförsåkning. Snygg  design, bra funktion 
och total säkerhet är A och O. Alla Bliz 
hjälmar är noga testade och kvalitetssäkrade.  

Pris 2 999 kronor

Tävla 
och vinn på 

sid. 25

Tävla 
och vinn på 

sid. 25
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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 besöka någon av restaurangerna i 
Hemavan tärnaby för en livlig after ski 
eller en lugn kopp kaffe. eller varför inte 
slappna av med en bastu eller bad i en 
badtunna med magnifik utsikt över fjäl-
len. Båda byarna erbjuder ett varierat 
utbud av boende, restauranger, caféer 
och pubar.

tärnaby är världsmästarfabriken. Här 

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

hittar du flest duktiga skidåkare i förhåll-
ande till invånarantal, utan tvekan. i den 
berömda ingemarbacken har ingemar 
stenmark, stig strand, thomas ringbrant, 
Anja Pärson, Jens Byggmark, Bengt Fjäll-
berg och många, många fler blivit riktigt 
duktiga skidåkare. 

Hemavan tärnaby är helt unikt då 
man som enda skiddestination i sverige 
kan stoltsera med en flygplats mitt i byn, 
endast några minuters promenad från 
skidbackar och boende. Utveckling och 
satsning på längdåkning märks också 
med många och fina välpreparerade spår. 

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, fisketurer, lagaktiviteter, forsbåt 
exklusiva fiskearrangemang, skoteruthyrning & mycket mer

Hemavan Tärnaby
Möt oss på 

WINTER 
SHOW 

Tärnaby

Hemavan 

VAD sÄgs OM miltals med längdspår, 
snowpark, snöland, turåkning, offpist och 
15 nerfarter där den bekväma sexstolsliften 
Dundret express snabbt tar dig upp till 
toppen. Här väntar utmaningar för små 
och stora, elit och motionär. Och bäst av 
allt; de sista åren har snön legat i nästan 7 
månader – från november till mitten av maj.

BOenDet På DUnDret är bekvämt och 
varierat. Oavsett om du väljer rymliga 
hotellägenheter, skidåkarrum eller någon 
av de mysiga stugorna, tar du på dig skid-
orna direkt utanför dörren och glider ut 
till backar och längdspår. Hungrig mage 
mättas i mysiga Fjällstugan uppe på toppen, 
på northstar nere vid barnbacken eller 
varför inte smörja kråset och njuta av lokala 
delikatesser i restaurang Vinbaren. Och du, 
missa inte After skin!

Med supermoderna 6-stolsliften Dundret 
express når du blixtsnabbt toppen på fyra 
minuter. Här uppe på platån öppnar sig 
en hel värld av upplevelser. Utförsåkning, 

Dundret är fjället mitt i skidmetropolen Gällivare, norr om polcirkeln. 
Fjället är vänligt och inbjudande med massor av snö och rikt på allt 
som har med skidåkning att göra.

Högsta fallhöjd 350 m
Högsta topp 823 m över havet
Längsta nedfart 2 500 m
Antal liftar En 6-stolslift, fem släpliftar
Antal nedfarter 15 
Belysta pister 8 
Pistade nedfarter 2 
Skiduthyrning  Ja, boka gärna innan ankomst
/skidskola    
Längdskidspår 60 till 110 km, World -Cup-spår  
 på Hellnerstadion, samt 
 ”Vasaloppsspår” och lättare  spår 
Säsong Året runt 
Telefon 0970-145 60
E-post info@dundret.se
Hemsida www.dundret.se

Dundret 
– fjället mitt i skidmetropolen Gällivare

självklart – med välpistade nerfarter för 
alla smaker och härligt fluff för dig som 
önskar det. Du som föredrar turskidor kan-
ske tar sikte på åke på toppen, toppstugan 
några kilometer bort som har öppet alla 
söndagar och röda dagar från november till 
1 maj. eller varför inte åka upp med vinter- 
kängorna på? ta en kort promenad till 
mysiga Fjällstugan, sitt ner vid brasan och 
njut av utsikten medan du värmer dig med 
en kopp rykande varm choklad.

Under försäsongen möter du dessutom 
många internationella landslag i längd 
och alpint på Dundret. 

FAMilJens VinterÄVentyr är kom-
plett först när barnen får krama och mysa 
med den älskade maskoten Dundret-
björnen. lyckan när barnen flockas runt 
den lurviga kompisen och turas om att 
åka med på skoterkälken. Vårsolen och 
snön som gnistrar i kapp med tindrande 
barnaögon. Det är gott att vara liten på 
Dundret.

Dundret
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Tel 0970-145 60 | www.dundret.se

#dundretlive
Facebook.com/dundret

Pister Svårighet Längd/Fallhöjd
1. Pelikanstigen Blå 2 500/350 m
2. StörtloppsbackenY Svart 1 500/340 m
3. Puckelpisten  Svart 400/120 m
4. StorslalombackenY Svart 1 400/340 m
5. Övre Främjarbacken Svart 450/150 m
6. FjällbrantenY Svart/Röd 1 320/330 m
7. Övre Fjällbranten Svart 200/60 m
8. FrämjarbackenY Röd 900/190 m
9. Soldalssvängen Blå 2 200/350 m
10. Solkurvan Blå
11 . Snölandet Grön 100/15 m
12. StugbackenY Blå 500/85 m
13. Dundretbjörnens 

äventyrsspår Grön 500/70 m 
14. LiikavarabackenY Grön 600/85 m
15. Dundret Snow ParkY

Liftar Längd/Fallhöjd
16. Fjälliften 1 050/340 m
17. Mellanliften 810/230 m
18. Nyhet 6-stolslift! 

Dundret Express 1 056/333 m
19. Soldalsliften 1 100/350 m
20. Stugliften 600/85 m
21. Snölandsliften 100/15 m

Längdspår Längd
22. Harrträskspåret 4 km
23. Himlatorgsslingan 4 km
24. World Cup-spåren 1 Y 2,5/5 km
25. Anslutn. kommunspår > 50 km
26. Dundret runt-spåret* 30/50 km
27. Skidspår till Åke på toppen

Övrigt
28. Snöskoslinga
29. Lämmelspåret
30. Gångväg till Björnfällan
31. Skoterled
32. Åke på toppen (823 m.ö.h)
33. Fjällstugan
34. Husvagnsparkering
35. Northstar Sport & Café Liftkort och skiduthyrning
36. Stugby
37. Björnfällan (hotell, restaurang & reception)
38. Himlatorget
39. Hellnerstadion
40.Bilväg till bl.a Gällivare
4 1. Förbudszon – utryckningsväg skoter

YBelyst |  Ej pistad | * Prepareras inför Dundret runt. Ansluter till Åke på toppen | 1 Spårkarta finns på baksidan.
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LAPPLAND

Borgafjäll 
– där vägen slutar börjar äventyret

BOrgAFJÄll ligger i södra lapplands fjällvärld, mitt i samiska kulturområden, 
och omges av fjällnatur och mäktiga bergsmassiv. Det högsta fjället är ”Jen-Jen” som 
är 1 477 meter över havet och 50 meter högre än åreskutan. Här finns fullt av fjälltoppar 
och eftersom vägen slutar här är vildmarkskänslan stor. 

Borgafjäll skiljer sig från de större skidorterna och bygger på de 70 bofasta. 
Här finns såväl iCA som dagis och eftis. stämningen är vänlig, intim, hjälpsam och 
familjär, perfekt för barnfamiljer, par som söker lugn eller ett kompisgäng som söker 
en annan typ av avkoppling. litenheten gör Borgafjäll även för den perfekta platsen 
för konferens, fest och bröllop.

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

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

Matbutik
ICA Nära i Borgafjäll, 0942-420 21

Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa 
Gemytligt retrohotell ritat av arkitekten Ralph Erskine. 
Känt för den goda maten. 
Äventyret finns utanför dörren. 
Hotell, lägenheter, Villa. 
Öppet 1 december – 1 maj. 
www.borgafjallhotell.se, 0942-421 00 

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

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

Längdskidåkning 
Längdspår på fjället utanför hotellet totalt 17,5 km. 

Offpist 
Catski – pistmaskin med hytt för 11 personer. 
Högsta toppen är 50 meter högre än Åreskutan. 
Boka hos 69°Nord, 073-803 51 38 
www.69gradernord.se 

Skoter 
Mer än 100 mil skoterleder. Skoteruthyrning med 
eller utan guide. 
Sutme stugby, 070-210 99 06
www.sutme.com
Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa, 0942-421 00
www.borgafjallhotell.se
Borga Skicenter, 0942-422 72 
www.borgaskicenter.se

Matställen och boende 
Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa, 0942-421 00 
69°Nord (boende), 073-803 51 38 
Skicenter (endast mat), 0942-422 72 
Sutme Stugby, 070-210 99 06
Fjällbistron (mat), 070-229 71 83

Ta sig hit 
South Lapland Airport, 
www.southlaplandairport.com 
Flyg Arlanda – Vilhelmina med Next Jet. 
Sverigebiljetten från 545 kr enkel. 
www.nextjet.se 
Bil 75 mil från Mälardalen via E4. 
Vesto bilhuthyrning, 0940-201 48 

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

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

Trillevallen

Borgafjäll

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 
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Åre – norra Europas mysigaste och trendigaste fjällby
Du kan flyga direkt till Åre/Östersund från Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö även 
i vinter. 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
Högsta preparerade åkhöjd 1 274  m.ö.h
Antal liftar  42
Antal pister  89
Antal skidlärare  60
Barnområden  4
Parker  3 
Elbelysta backar  8
Längsta nedfart  6 500 m
Total pistlängd  100 km
Säsong  november – maj
Hemsida  skistar.com

jämTLAND

till Valles egna Hits. Väl uppe börjar skidäventyret genom en skid-
slinga från VM platån genom rödkullekammen nedtill VM 8:an. 
Valles skidäventyrsslinga är öppen varje kväll i samband med 
ordinarie kvällsskidåkning i VM8:an.

Med Valle som skidskolechef är det barnens rätt till en trygg 
och säker skidåkning som kommer främst. samt, förstås, att man 
har kul tillsammans samtidigt som man lär sig. Valles skidskola har 
åldersgrupper för barn 3-9 år och självklart hälsar han själv på då 
och då. i oktober lanseras även Valles åkregelspel i Valleappen.

HÄr Finns någOt för alla, vare sig du är ute efter adrenalinstinn 
offpiståkning, sköna carvingsvängar eller busiga barnaktiviteter 
med snögubben Valle. 

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

Barnfamiljerna älskar Björnen med sin familjevänliga åkning 
och lugna omgivning. åre by erbjuder allt ifrån svindlande off-
pist till breda, lättåkta glidarbackar. i tegefjäll/Duved är tempot 
lugnare och backarna perfekta för sköna carvingsvängar. 

Malmö Aviation flyger som vanligt direkt till åre/Östersund från 
Malmö, göteborg och stockholm. i vinter blir det ännu enklare och 
snabbare att ta sig till åre. Fler tågavgångar med bättre ankomst-
tider, fler flygavgångar och en helt ny direktlinje från london till 
åre/Östersunds flygplats förenklar resan till åre avsevärt. Dess-
utom utökas bagageservicen för flygresenärer. som första desti-
nation i sverige kan nu åregästen checka in och tagga bagaget på 
plats vid boendet i åre. incheckningsterminaler finns på hotellen; 
tott Hotell, Holiday Club och Copperhill Mountain lodge och dess-
utom finns en terminal på station åre vid turistbyrån.

Mellan den 5 och 14 mars välkomnas morgondagens alpina 
stjärnor från hela världen till åre för alpina VM för juniorer – det 
första delarrangemanget inför alpina VM 2019 i åre. Cirka 50 
nationer och 250 tävlande beräknas komma till åre och göra upp 
om medaljerna. som ett ytterligare led i att förbereda för alpina 
VM 2019 byggs snöproduktionssystemet i damernas störtlopp ut 
inför vintern. 

i åre tar Valle mer och mer plats och han är självklart förvän-
tansfull inför VM 2019 i åre. i vinter lanseras en helt unik Valleupp-
levelse, en skidslinga där ljus, ljud och Valle gör kvällsskidåkningen 
för familjen både spännande och rolig. redan i färden upp i VM 
8:an i gondolen kan du lyssna till Valles historier och skidpeppa 

Åre
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Man kan resa 
över hela världen i jakt på upplevelser. 
Men man kan också komma till Åre. Och samla på upplevelser 

bland iskalla  ällbäckar, råa kal äll, orörd vildmark och 
hisnande pister. Välkommen till Åre och nya Holiday Club.

Boka boende på www.holidayclub.se!
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Björn Olssons

TAXI
Åre

Även bussar som tar upp till 15 personer

Tel: 0647-505 55

UnDer HÖsten Får Holiday Club Åre en omgörning och blir nu 
ett hotell präglat av rörelseglädje och med fokus på mat som gör gott. 
Det nya, sportigare konceptet ska locka barnfamiljer till en aktiv semester, 
året runt. 

– Vi vill uppmuntra familjer till mer aktivitet och rörelse. Barn sitter 
allt mer still och är som mest stillasittande när de är med sina föräldrar. 
Det vill vi vara med och ändra på. När du bor hos oss kan du följa med 
oss ut på fjället eller ut på sjön. Vi visar dig våra guldkorn på fjället och 
lånar ut utrustning. Det ska vara enkelt att röra på sig och upptäcka Åre, 
säger Pernilla Gravenfors, vd för Holiday Club Åre.

Holiday Club Åres nya design går under mottot ”modern jord” med 
färger och material i en varm naturkänsla, mycket trä och glas. Inspira-
tionen kommer från frost, snö och fjällets olika säsonger. 

Den nya maten på Holiday Club Åre gör gott för både kroppen och 
miljön. Den är säsongsbetonad, näringsrik och lokal. 

Allt beräknas vara klart till dess att skidsystemet öppnar för vinter-
säsongen.

Vill DU VArA MeD om något alldeles extra på din fjällsemester? Följ med Explore 
Åre till södra Årefjällen på en guidad tur till renarnas hägn. Du hämtas med minibuss vid 
hotellet och efter en snöskovandring på cirka en kilometer är du framme och kan mata 
de gulliga renarna direkt ur handen – en upplevelse du sent kommer att glömma! Under 
dagen ingår även fika, lassokastning och provsmakning av samiska delikatesser.

Vill du veta mer? Besök www.exploreare.se.

åre Får en helt ny samlingspunkt i vinter. Där Dahlbloms 
på Torget tidigare låg öppnar nu en ny krog med inspiration från 
Kalifornien.

Werséns Brasserie & Bar i Åre tog ifjol över rodret av Dahlboms 
på Torget. Knappt ett år senare har nu den 10-åriga restaurangen 
stängt och tackat för sig. Lagom till säsongsstarten slår istället 
ägarna Klas, Johan och Fredrik upp dörrarna till den nya krogen 
i samma lokaler.

Ett Kalifornien-inspirerat kök ska mätta hungriga besökare 
från lunch till kväll. I den rejäla bardisken erbjuds god dryck och 
härlig fest fram till sena natten. Krögarnas musikintresse kommer 
självklart också vara centralt i denna nya samlingspunkt.

Anrika Hummelstugan som ingår i konstellationen öppnar när 
liftarna startar för säsongen och Werséns Brasserie är öppet året 
runt. Werséns Täljstenskällare öppnar till jul.

Närkontakt med ren Nytt sportigare 
Holiday Club i Åre

Åres nya krog och bar
Sett & hört!

Det KryllAr AV intressanta personer som bor och verkar i Åre, personer med massor 
med erfarenheter som vi både kan inspireras och lära av. Det har Åretalarna tagit fasta på och 
erbjuder nu en tjänst där du kan boka ett helt gäng med spännande föreläsare. 

Bland föreläsarna i Åretalarnas nätverk hittar du till exempel längdtränaren och längd-
experten Johanna Ojala, puckelpistlandslagets Ludvig Fjällström och Jörgen Andersson från 
Fjällbete som brinner för hållbar utveckling och lokal mat. 

Läs mer på aretalarna.se.

Boka din Åretalare
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ANRIKT MITT I BACKEN

Öppet när
liften går
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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 destination 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. 
Destinationens storhet är att här erbjuds en stor variation av 
boende och aktiviteter i en genuin kalfjällsmiljö. 

Här finns vanligtvis det djupaste natursnötäcket i sverige. 

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
Backrestaurang Rödluvan, +46 (0)647-700 66, www.rodluvanstorlien.se
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

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
Viltboden, +46 (0)647-705 00 , www.viltbodenstorlien.se

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

Servering
Kafe Sentrum
Sissels Spiseri

Tåg
Meråker station 
Kopperå station

Aktiviteter
Meråker Alpinsenter
Team Xitement
Bjørklia Husky Adventure
Meråkerfjell Ridesenter
Rypetoppen Adventurepark
Grova Skisenter
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Övernattning
Högfjällshotellet
Fjäll-Lyor/lägenheter
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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4 Högfjällshotellet
Restaurang Flamman
Coop café

5

5

6

6

6

6

Storlien – Meråker

Passa på att njuta av skönt boende, vidsträckta vyer och skoter-
åkning. Alla boendeanläggningar erbjuder numera helpension/
all inclusive.

Blir du sedan sugen på längre nedfarter, fler backar och 
en smaskig våffla med brunost? Då hoppar du bara på nabo-
tåget 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 
fallhöjd. nedfarterna ökar och antalet kilometer i längdspåret 
likaså. 

jämTLAND/NORGE
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MeD ÖVer 300 Meter fallhöjd (högsta i 
Funäsfjällen) finns både branta och svåra 
partier, långa härliga sluttningar, roliga 
skogsåk, en omtalad funpark och två 
barnområden.

Funäsgondolen länkar sedan 1,5 år ihop 
berget med byn. nytt för i år är ytterligare 
en lite lättare nedfart till byn. På toppen 
finns ett 3 kilometer längdspår. Här ligger 
också toppstugan med milsvid utsikt över 
högfjällen.

Hotell Funäsdalen ligger mitt i genuina 
Funäsdalen och har ski in/ski out till gon-
dolen och backarna. Den nyrenoverade 
och mysiga HF restaurang&Bar är känd 
för sin goda mat. Från hotellet kliver ni 
rakt ut i nordic skis längdsystem med 
300 kilometer spår samt 600 kilometer 
skoterleder som tar dig till fyra andra 
skidområden i Funäsfjällen.

Fallhöjd 314 m
Antal nedfarter 20 (9 elbelysta)
Längsta pist  2 100 m
Liftar  5
Kvällsskidåkning   Ja
Funpark  Ja
Längdspår  3 km på toppen
Restauranger 6
Säsong  nov–maj
Telefon  0684-214 30
E-post info@funasdalenberghotell.se
Hemsida www.funasdalenberghotell.se

Funäsdalen Berg & Hotell 
– med skidåkning från november till maj
På Funäsdalsberget hittar du riktigt bra 
skidåkning i några av Sveriges bästa 
och längsta pister.

HÄr, 720 Meter över havet, är den sköna fjällkänslan alltid när-
varande, mäktiga toppar reser sig i alla väderstreck och vidderna 
känns oändliga. lika oändliga är möjligheterna till oförglömliga 
skidupplevelser.

tänndalens alpina värld är en gnistrande vit buffé; full av vita 
delikatesser på höga och snösäkra höjder. Varje vinter singlar 
fyra-fem meter natursnö ner över systemet, som sträcker sig 
genom hela dalgången från Hamra i väster till svansjön i öster. 
Perfekt för en skidsafari med sköna stopp vid caféer, våffelstugor 
och restauranger. en bättre skiddag är svår att hitta.

Det alpina skidsystemet i tänndalen serverar hela 53 om-
växlande nedfarter, både ovan och nedanför trädgränsen. Alltid 
mjukt böljande och välpistade. Djup offpist är aldrig långt borta. 
inte heller utmanande skogsåkning.

Barnens favoritområde heter Krokskogen och ligger mitt i 
systemet, med åkning i snälla backar och lätthanterliga knapp-
liftar. Här finns roliga tävlingar med bara vinnare, grillning på 
fjället, knattedisco och barnafterski. årets bästa nyhet för barn-
familjer är ytterligare ett barnområde. Det ligger vid Hamra och 
har rullband för de allra yngsta.

Freeride Paradise är det liftburna offpist-området där åkarna 
själva designar linjer och hopp. spadar och skyfflar finns på plats. 
i Hamra finns parken med fasta hopp, rails och boxar för såväl 
nybörjare som rutinerade parkrävar.

tänndalens toppturer är höjdarupplevelser i alla bemärkelser. 
Följ med guiderna upp på toppar som svansjökläppen, Volldals-
höjda och lillskarven. Vecka 8 i tänndalen är topptursvecka med 
både nybörjarturer och turer för mer avancerade. grundkurs i 
lavinkunskap ingår.

 Funäsfjällen har också fjällens största spårsystem, med totalt 
30 mil spår. Den sällsynt vackra ”solturen” går från tänndalen 
bort till Bruksvallarna.

 Vid Hamra finns ski lodge tänndalen med boende i lägenheter  
mitt i backen, barer, restauranger, ski lounge med sprakande 
brasa samt bastu, gym och en relaxavdelning med hänförande 
utsikt. skidskola, uthyrning och shop hittar du också här. 

Tänndalen 
– älskat av skidåkare
Tänndalen i Funäsfjällen är fjäll och skidåkning 
på riktigt i ett av fjällens största skidsystem.

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

HäRjEDALEN HäRjEDALEN

Funäsdalen Berg & Hotell 

Tänndalen

Ett sprakande nyår
Torsdag 29 dec–torsdag 5 jan i Ski Lodge 

6-bäddslägenhet inkl. slutstäd från 
12 645 kr

tanndalen.com
Boka på 0684-155 00

Älskat av  
skidåkare

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 

i FUnÄsFJÄllen Finns majestätiska fjäll och ypperliga snö-
förhållanden, hela säsongen. lägg till fenomenal offpiståkning, 
kanske världens bästa längdskidåkning och 60 toppar över tusen 
meter så har du ett komplett skidparadis med riktig fjällkänsla.

Med sex skidområden på ett och samma liftkort, kan du variera 
skidåkningen efter väder, humör och dagsform. På en och samma 
dag kan du ta dig upp på majestätiska fjäll med vidunderlig utsikt 
och ner i skyddade dalgångar.

Funäsfjällens snösäkra klimat gör att offpistalternativen är 
grandiosa och att nedfarterna frestar med morgontidig manchester 
för dig som älskar att carva dig nerför fjället i fina djupa svängar.

genom dalgångar och över högfjällsterräng ringlar sig 

Funäsfjällen 
– Skandinaviens största skidområde

nordic ski Center – 300 kilometer preparerade spår. systemet är 
byggt så att du alltid har längdspår i världsklass i din närhet. 
Här finns ypperliga förutsättningar för träning, motion och 
rekreation.

när det kurrar i magen har du många restauranger, caféer, 
matställen och våffelstugor att välja mellan. Passa på och smaka 
på fjällets och vildmarkens egna smaker – fisk, vilt och närpro-
ducerade specialiteter. Precis som för skidåkningen och vinter-
upplevelsen står det äkta och genuina i centrum.

när du kommer upp med första liften förstår du att du är mitt 
ute på fjället. Mitt i vildmarken. stanna upp en sekund och njut av 
den friska fjälluften innan du kastar dig ut.

PRESSTOPP!Ny 6-stolslift på plats i december!
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AlltseDAn 1936 Då De första gästerna 
knackade på dörren har fler och fler fat-
tat 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 nyckelord som 
de värnar om och gästen behandlas alltid 
med respekt även när det planeras inför 
framtiden.

HelA VerKsAMHeten vilar på tre funda- 
ment: 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

Fallhöjd  300 m 
Antal nedfarter 42
Längsta pist  1 650 m
Liftar  10
Längdspår  300 km kontinuerligt 
 preparerade, (klassisk & skate)
Turspår 350 km
Skoterspår  350, samt friåkningsområden
Barnskidområden  2
Funpark  4
Restauranger 6
Säsong  2 november – 23 april
Telefon  0684-66 88 00
E-post bokning@ramundberget.se 
Hemsida www.ramundberget.se

Lofsdalen 
–  den lilla byn med 
den stora skidåkningen! 

lOFsDAlen Är Den familjevänliga byn. Här finns 
skidåkning för alla, från den minsta nybörjaren till fart-
fantasten som söker rejäla utmaningar. Med sina 492 fallhöjds-
meter erbjuder lofsdalen högst fallhöjd söder om åre och här 
kan du njuta av hela 25 nedfarter i soligt söderläge. Den längsta 
nedfarten är 3,4 kilometer lång.

Det mäktiga Hovärksfjället, 1 125 meter över havet, har gott om 
plats för spännande aktiviteter i preparerade backar och härliga 
offpist-branter. samtidigt kan du njuta av lugnet och stillheten.

Allt är väldigt lättillgängligt och det finns gott om boende 
med ski-in/ski-out. i lofsdalen ställer du bilen och låter skid-
orna jobba.

lOFsDAlen HAr ett stort och välskött ledsystem för både 
längdskidåkning, skoter och turskidåkning. Det finns flera lätt-
tillgängliga utflyktsmål att ta sig an i lofsdalen. inte långt ifrån 
bykärnan hittar du Uppvallens fäbod, nära skidspår och omgiven 
av en fantastisk natur. På fäboden dricker du kokkaffe, njuter av 
närproducerat fika eller varför inte raggmunk med fläsk och lingon. 
Du äter sittande runt elden på fällar och avlutar med kokkaffe. en 
härlig och unik upplevelse för hela familjen. 

en annan fjällpärla är Våffelstugan som ligger på andra sidan 
sjön från byn sett. Våffelstugan ligger ute i den riktiga vild-
marken på orörda fjäll. Hit kan du ta dig med både längdskidor, 
skoter eller med bandvagn. På plats njuter du av en vidunderlig 
utsikt och gott fika. 

eFter en HÄrlig dag på fjället väntar bland annat lekland, 
bowling, gym  och god mat.

lofsdalen skybar – europas högst belägna whiskylager ligger 
vid toppen av Hovvärken, 1 125 meter över havet och erbjuder en 
360 graders fjällupplevelse utöver det vanliga. Att sitta och titta 
ut över fjällvärlden från skybaren är en minst sagt exklusiv 
känsla. För att komma hit tar du antingen liften till toppen eller 
åker bandvagn. Det är inte konstigt att skybaren är populär även 
för konferenser, fester och bröllop.

nytt för säsongen är att lofsdalen nu också fått sitt alldeles 
egna ölbryggeri. i centrala lofsdalen har nu Orsholms Brygghus 
slagit upp portarna. Är du nyfiken på ölen finns den självklart 
att köpa på restaurangerna i lofsdalen eller varför inte boka en 
ölprovning?

Lofsdalen, är den genuina lilla fjällbyn som erbjuder äkta 
skidglädje och aktiviteter för hela familjen. Här finns 
långa, fina nedfarter, härlig offpist och väl- 
preparerade spår och leder. 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  9 december – 23 april
Telefon  0680-413 50
E-post   info@lofsdalen.com
Hemsida   www.lofsdalen.com

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 

Lofsdalen

HäRjEDALEN

Ramundberget
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Idre Fjäll 
– hela familjens skidparadis
På Idre Fjäll har barnfamiljerna varit hedersgäster ända 
sedan anläggningen öppnade 1968 och många områden 
och aktiviteter är anpassade för barn. Idre Fjäll är dessutom 
en av Sveriges mest snösäkra skidanläggningar. Till denna 
vinter har man sparat dubbelt så mycket snö som i fjol, 
allt för att säkra en tidig försäsong och en ännu bättre 
skidupplevelse under hela vintern.

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  0253-41 000
E-post bokning@idrefjall.se
Hemsida  www.idrefjall.se

DALARNA DALARNA

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

Idre – alpinåkning när den är som bäst
Vintern anländer redan i oktober 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 nedfarter. 
stora investeringar är på gång i området och många bygger sin egen fjällstuga. 
ett smörgåsbord av aktiviteter som skoteråkning, hundspann, ridning, äventyrs-
bad, 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 kvällstur, 
där hästen drar er fram medan ni sitter nerbäddade i släden. särnas skogar med 
omnejd erbjuder även cirka 160 mil preparerade skoterleder på samma ledkort. 

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.

På iDre FJÄll är det enkelt att koppla av – backar, boende, längd- 
spår, aktiviteter, restauranger och affärer är väl samlat inom gång-
avstånd, vilket gör att bilen kan stå under hela din vistelse. De 40 
nedfarterna och 27 liftarna är fördelade i alla väderstreck så du kan 
välja den sida av fjället som passar dig bäst.

Är du mer intresserad av längdskidåkning finns det 82 kilometer 
välpreparerade spår, och för den som behöver fräscha upp sina 
kunskaper finns längdcoacher som ger skräddarsydda lektioner.

idre Fjäll har alla typer av boende från mysiga små stugor, 
större moderna lägenheter till Pernilla Wiberg Hotel. Alla boenden 
har ski in/ski out-läge. en nyhet till vintern är en ny camping som 
kommer ha runt 400 platser när den är helt utbyggd. 

Vid sidan av skidåkningen finns möjlighet att ta del av den stor-
slagna naturen, välj mellan ridturer, slädturer, hundspann eller skoter. 

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 

Att BACKArnA i Fjätervålen är långa och 
branta har eliten sedan länge upptäckt, 
här tränas och tävlas det på internationell 
nivå. Men att backarna dessutom är breda, 
välpreparerade och även finns i blågröna 
varianter är kanske inte lika känt. Här får 
alla gott om plats på manchesterränder 
som ofta varar hela dagen. åkytan är minst 
sagt generös i både pistade nedfarter och 

Fjätervålen är den enda skidanläggningen i Dalarna på 
en fjälltopp med fyrsiffrig höjd, 1002 meter över havet. 

Fjätervålen 
– backen som utmanar eliten

Fallhöjd 317 m
Antal liftar 4
Antal pister 18
Längdspår 20 km preparerade
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 19 december – 23 april 
Telefon 0253-211 43
E-post info@fjatervalen.se
Hemsida www.fjatervalen.se

Fjätervålen
www.fjatervalen.se

  8 Ormvråken  700 m 140 m
  9 Örnen  1400 m 317 m
10 Domherren  350 m 110 m
11  Höken  650 m  155 m
12 Falken 1400 m 310 m
13 Ripan   1700 m  317 m
14 Berguven  3000 m 317 m

15 Pingvinen 170 m 15 m
16 Lavskrikan   350 m 65 m
17 Bana / Selft. 265 m 60 m
18 Pulka / Mål   100 m   20 m
     

1  Järvspåret   2850 m 317 m
2  Rävspåret     400 m    60 m
3 Fjällugglan  2800 m 317 m
4  Orren  2500 m  317 m
5  Korpen 500 m 150 m
6 Tjädern  800 m 160 m
7  Kråkan  200 m 65 m 
     

Stugbokning         0253 - 211 43
Värdshus / Liftkort 212 74 / 21140
Skiduthyrning / Skidshop 211 41
Värmestuga
Skidskola 070-355 55 87
Affär 210 34 
     

 ca:    6 km
 ca:  10 km
 ca:    5 km
 ca:    7 km
Rösad led

  Skoterled

   1 Tjädervägen         6 Dalripstigen
   2 Mosippstigen 7 Lavskrikevägen

3 Ljungstigen 8 Flötbäcksvägen
4 Blåbärsvägen 9 Fjätstigen
5 Hjortronstigen 10 Källstigen
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i skogen omkring, där barnen hittar sina 
favoritslingor. nybörjaren som börjar i den  
snällaste backen med egen lift kommer 
snart till toppen och tar någon av de 3 
kilometer långa, slingrande nedfarterna 
till foten av backen. Väl nere samlas alla i 
värdshus och värmestuga.

skidskolan i Fjätervålen har lärt upp 
många skidåkare och i slutet av skidveckan 

brukar både stora och små få chansen att 
utmana sig själva i slalomtävlingen som 
arrangeras av skidlärarna.

i Fjätervålen råder en trygg och 
familjär stämning. Det är stugägarna som 
äger anläggningen och det är någon av 
de 250 privatägda stugorna eller lägen-
heterna du hyr för vinterns härliga skid-
semester.

Snösäkra  Idre Fjäll

idrefjall.se

Fjällpaket 

fr. 1710 kr/vuxen

Ospecificerat boende 

inkl. skipass, kortvecka 

eller weekend v. 2-4, 17.

Barn 0-7 år gratis.

Boka på idrefjall.se eller tel. 0253-410 00.
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sKiDåKningen På KlÄPPen är fantastisk. 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. 

Här finns också utmaningar i tre snowparks, där Juniorparken 
är lika populär som den stora parken. 

när du har åkt klart i backarna kan du fortsätta i längdskid-
spåren – på toppen eller längs älven. som VasaloppsCenter finns 
här allt du behöver för en fin träning.

Förutom mer skidåkning till hela familjen erbjuds pjäxdans 
med trolle & trolla och pulkakväll med grillade marshmallows. 

stugmys är en del av upplevelsen och för den som vill bo lite 
extra fint i vinter är det premiär för det nya området gullbrändan. 
Du bor mitt i backen, i nybyggda lägenheter med hög standard. 
Bättre ski in/ski out går inte att få.

 Kläppen är snösäkert, men för tidiga gäster kan det vara bra 
att veta att Kläppen utökat snögarantin till att omfatta 14 pister 
och minst två kilometer längdspår från säsongsstart den 9 decem-
ber, till stängning 16 april.

Kläppen
– Gondol Sälen flyttar in
Den här vintern liknar ingen tidigare vinter. Gondol-
banan har flyttat in och skidåkningen har tagit en ny 
dimension, då stora delar av västra sidan av berget 
byggts om. Att ta sig till toppen har blivit varmt 
och gott, några minuters skön vila och milsvid 
utsikt i någon av de 47 gondolerna. Dessutom har 
Kläppen skapat tre helt nya nedfarter, gjort det 
populära barnområdet dubbelt så stort och optimerat 
hela skidupplevelsen. 

Fallhöjd 315 m
Antal pister 37 
Antal liftar 21
Snowpark 3
Längdspår 39 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 9 december –16 april 
Telefon 0280-962 00
E-post info@klappen.se
Hemsida www.klappen.se

DALARNA DALARNA

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 

Kläppen

BOKA JUL I SÄLENFJÄLLEN
PRISEXEMPEL 5 500 SEK /6 BÄDDAR
Tänk dig några härliga dagar i fjällen, med skidåkning på dagarna och umgås med 
familjen eller vänner i stugan på kvällarna. Ljusen är tända, det doftar nygriljerad 
skinka och tomten smyger runt bland husen. Hyrskidorna kan stå vid dörren vid 
ankomst om du vill, liksom matkassen. Boka jul på Kläppen pris från 5500 SEK. Boka 
innan 20 november så erbjuder vi 10% rabatt på skipass och 20% rabatt på skidhyra. 

BOKA TIDIGT
RABATT

10% skipass
20% skidhyra

(innan 20 november)

fjallguiden_185x57mm_banner_downunder_uppslag.indd   9 2016-10-03   10:45:25

MeD ett KOMPlett skidsystem och 
sälenfjällens högsta fallhöjd på 370 meter,  
har stöten länge varit ett alternativ för 
alltifrån nybörjare till proffs. Det finns 
alltid någon backe som passar just ditt 
sinne och humör, med utmaningar för 
såväl det blåaste blåbäret som de coolaste 
skibums – och givetvis alla här emellan. 

i år HAr MAn storsatsat på ett helt nytt 
skidområde för såväl barnfamiljer, som för 
de som föredrar njutningen i att cruisa 
ner i behagligt tempo med milsvid utsikt. 

i det nya skidområdet som utgår ifrån 
soltorget, öppnar en ny 6-stolslift. liften blir 

Ett helt nytt skidområde med fem nya nedfarter. Ny expresslift som blir Dalarnas längsta. 
Ett rejält uppdaterat Soltorget med nytt effektivt snösystem. Och som pricken över i – helt 
nya livsstilsboenden i Pistbyn. Stöten storstatsar för att göra skidsemestern än mer bekväm, 
lustfylld och minnesvärd – för åkare på alla nivåer. 

Stöten  – storsatsar på barnfamiljerna  

Fallhöjd  370 m
Antal liftar  19 
Antal pister  40 samt 3 Skiroutes 
Äventyrsarenor  9 varav 2 parker
Längdspår 45 km
Skidskola Ja
Barnområde  Ja
Antal bäddar  7 000
Säsong   15 december – 17 april
Telefon  0280-75 000
E-post   info@stoten.se
Hemsida   www.stoten.se

Stöten 

med sina 1 700 meter Dalarnas överlägset 
längsta och snabbaste lift. De fem nya 
nedfarterna är blå och gröna. Och en av 
dem blir en ny slalombacke för tidtagning 
av åken, en så kallad selftimer-bana.  

sKiDsysteMet i stÖten är uppbyggt 
kring tre torg. soltorget, stötentorget och  
skidtorget. Från stötentorget utgår ett 
knippe liftar, bland annat en 6-stolslift som 
du tar för att nå den lite tuffare World 
Cup-backen. liften traversen transport-
erar dig enkelt från skidtorget till stöten-
torget via Parallellen-backen. liften gör 
det enklare att åka mellan torgen. 

Precis intill ligger stötens Funpark med  
två linjer i olika svårighetsgrad. Från sol- 
torget leder långliften och stolliften till 
lätta och långa pister som losvängen och 
Mormors störtlopp – som är hela 2,4 kilo-
meter lång. Den brantare åkningen finns 
vid skidtorget. 

sKiDsKOlAn Är enviktig del i stöten och 
här finns lektioner för alla, både de minsta  
knattarna, de lite äldre barnen och de vuxna.  
i aktivitetshuset Vattufjäll finns en oas i 
form av ett sPA. Här kan du slappna av med 
olika behandlingar. Här finns även bowling 
och äventyrsbad. 

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 



Fjällguiden 2016-201758  

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

59Fjällguiden 2015-2016

Fallhöjd 165 m
Antal liftar 13
Antal pister 23
Längdspår 10 mil 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

OrsA grÖnKlitt HAr länge varit en längdåkarfavorit. 
nu upptäcker allt fler hur rätt siljansbygdens pärla är 
för barnens första plogsvängar i snälla backar.

 Orsa grönklitt är en perfekt familjeanläggning, inte 
minst eftersom rovdjursparken är en del av skidområdet 
och ett spännande äventyr när man vill ha omväxling till 
skidåkningen. Parken är öppen hela vintern. 

Berget med de vackra vyerna över siljansbygden har 23 pister 
och 14 liftar. Den nyaste sittlliften går rakt över vargarnas hägn.

 Pisterna är helt rätt för barnens första skidsemester. lagom 
långa, lagom lutning och fullt av roliga figurer. intill ligger mysiga 
grillplatser, pulkabacke och värmestuga. Om mamma och pappa 
vill göra några åk på egen hand är barnen trygga tillsammans 
med skidlärarna i Varglyan. Varglyan är också adressen för barn-
ens afterski med pyssel, lek och film. en annan höjdare för de 
yngsta är att åka på rovdjursspaning på skoter tillsammans med 
skidlärarna.

 För de lite äldre barnen är nog parken och skicrossbanan 
de allra hetaste attraktionerna – och för alla är hela berget stor 
skidglädje i omväxlande pister. Oftast mjukt böljande, ibland lite 
brantare och mer krävande. Alla hittar en egen favorit.

 längdåkningen i Orsa grönklitt håller absolut toppklass. 
totalt finns tio mil längdspår. Från snabba elitspår till spår som 
bara är avkoppling och vackra vintervyer. Och självklart har 
barnen ett eget längdspår intill pisterna i barnområdet. Dalarnas 
stora och snösäkra längdåkningsdestination lockar elitåkare och 
motionärer från hela landet. Hos Orsa grönklitt kan du kombinera 
alpint med längd och få den maximala skidupplevelsen.

Högst upp på berget ligger toppstugan med sällsynt vacker 
utsikt över siljansbygden.

Orsa grönklitt har 3 500 bäddar, den absoluta merparten i 
stugor som alltid ligger bekvämt nära liftar och spår. Där finns 
även lägenhetsboende med ski in/ski out-läge och för de stora  
grupperna finns limbygården, en vacker timring med 24 bäddar, 
stort kök, matsal och en relaxavdelning.

Orsa Grönklitt är antagligen den enda skiddestinationen 
i världen där man kan ha afterski med isbjörnarna och 
sibiriska tigrarna i Orsa Rovdjurspark som grannar.

Orsa Grönklitt 
– första touchen av fjällen

DALARNA

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 	 	Fakta

Antal nedfarter:  30 st
Fallhöjd:  275 m
Längsta nedfart:  2 700 m
Total pistlängd:  26 km
Total åkyta:  78 hektar
Snökanoner:  700 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 -25 jan 9-15
26 jan - 2 apr 9-16

Liftarna är öppna

Nybörjarområde!

Juniorpark för alla!
I Calles kurvor på Snöberget  

ligger Juniorparken med 
 roliga hopp, boxar och rails.

Fyra moderna  
6-stols Expressliftar.

Alla nedfarter nås med  
någon av våra Expressliftar.

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 väl- 
planerade barn- och nybörjarområdet 
finns lättåkta skidband och nedfarter 
med flack lutning, perfekt vid de första 
försöken. Hela 13 lätta blå-gröna nedfarter 
finns tillgängliga från anläggningens två 
toppar, solklinten och snöberget.

FÖrrA sÄsOngens utveckling av romme  
syd blev en succé. De två nya branta ned-
farterna och den fjärde 6-stols expressliften 
höjde skidåkningen ytterligare ett steg.

inför säsongen 2016-17 står den nya 
gästservicebyggnaden redo med fler för-
säljningsluckor för skiPass och en snabbare 
uthämtning av förbokade kort.

i romme Dal har det stora köket för 
Wärdshus, Hamburgeri och ski lodge fått 

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

en rejäl ansiktslyftning och utbyggnad för 
en ännu bättre matupplevelse. lodgens 
lobby och bar erbjuder nu fler sittplatser 
i en hemtrevlig miljö.

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 skid-
åkning är tillgängligt med romme Alpins 
prisvärda skidbussar från många orter  
i Mellansverige. Om du förbokar i Boka 
express, romme Alpins onlinebokning, 
kommer du snabbt ut i backen.

Julvecka för hela familjen7 495 krGäller vid bokning av stuga med 4 bäddar  

22–29 december.

boka på orsagronklitt.se

Orsa Grönklitt

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 

1

7

1

Gästcenter, närlivs

Toppstugan

2

2

Längdcentrum

3

3

Orsa Rovdjurspark

4

4

Restaurang Ugglan & Björnen

5

5

Rädsjöstugan

6

7

6

Kafé Koppången

11

11

8
8

12

12

12

9

9

13

13

13

14

15

15

14

10

10

Toppbyn

Vandrarhem

Centrumbyn

Råtjärnsberget

Orsa Grönklitts camping

Limbygården

Rovdjursbyn

Blåbärsbyn



Fjällguiden 2016-201760  

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

  61Fjällguiden 2016-2017

Liftar
1. Knappliften
2. Södra liften
3. Norra liften

5. 4-stols Expressliften
6. Baggboliften
7. Poman

Backar
A. Bjurrebacken
B. Vargklippan
C. Granslingan
D. Harsprånget
E. Velodromen
F. Lingonstigen

H. Björnlutet

I. Vargrännan
J. Älgfallet
K. Rävlöpan
L. Baggbobacken
M. Skogsslingan
N. Rävsmygen
O. Rävslingan
P. Bäveråket

A

1

2
3

7

6

5

Nedre
Husvagnscamping

Övre
Husvagnscamping

Husvagnscamping

Sommar-
reception

Reception

Restaurang/
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Skipass

Skiduthyrning
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4. 2-stols Sittliften

4

pistkarta_A4_bjursas.indd   2 2015-12-22   07:17:18

De FlestA KÄnner Bjursås för den fina 
utförsåkningen. 20 pister utför medan 
de två sitt- och fem släpliftarna tar dig 
bekvämt upp igen. Det är ett par nyheter 
till i vinter, men vd Per Kempe hoppas på 
mer.

– går det bra hinner vi kanske även 
med en barnbacke med lift redan i vinter, 
berättar han.

Men ändå är det kanske aktivitetsutbudet  
som överraskar mest. Kempe berättar att 
de månar om bredden. 

– Det ska finnas en vinterupplevelse för 
alla i Bjursås. längdskidåkning för både 
elitmotionären och turåkaren. Här finns 
även isbana för skridsko, isfiske, skoter 
eller bara vara ute i de fina omgivningarna 
på spark (som finns att låna) eller till fots. 

när det är dags för paus finns till exempel 
två restauranger och familjerelaxen med 
bassäng och bubbelpooler. sedan är det 

Bjursås – en komplett vinterupplevelse på nära håll
Bjursås är, med sina snart 40 år, en klassiker i skidsverige. Trots att det ligger 
bara ett par timmar från Mälardalen är här riktigt snösäkert och det finns en 
uppsjö av vinteraktiviteter för hela familjen.

Fallhöjd  200 m
Antal liftar  7
Antal pister  20
Längsta nedfart  1,3 km
Längdskidspår  ja, även elljusspår
Kvällsåkning  ja, tisdagar och torsdagar
Skidskola   ja
Barnområde   ja
Restauranger   ja
Onlinebokning   ja
Telefon   023-77 41 77
E-post   info@bjursas.com
Hemsida   www.bjursas.com

Bjursås

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 

STOcKHOLm

i HAsselAs MysigA skidområde hittar 
du varierad skidåkning på både längden 
och tvären. Här erbjuds totalt 20 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 bo-
ende för stora och små sällskap, där du bor 
bekvämt på hotell eller familjärt i stugor.

På anläggningen erbjuds service som 
skiduthyrning, skidverkstad och skidshop. 
Här finns också skidskola i grupp och 

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.

privatlektioner. ta även del  
av hela aktivitetsutbudet 
som finns på anläggningen  
och som passar för hela 
familjen.

Fallhöjd 310 m 
Pister 20
Liftar 8 
Längdspår 14,5 km
Skidskola Ja 
Barnområde Ja
Säsong 23 december – 23 april
Telefon 0652-56 56 00 
Mail info@hasselaski.se 
Hemsida www.hasselaski.se 

Hassela
Möt oss på 

WINTER 
SHOW 

DALARNA

skönt att ha nära hem. Både stugor och 
camping i Bjursås ligger i anslutning till 
backe och aktiviteter. 

Bjursås får ofta höra att man är den 
mysigaste skidorten, och redan Carl von 
linnés sällskap verkar ha tyckt att orten 
hade något särskilt då de myntade smek-
namnet ”Dalarnas schweiz”!

HäLSINGLAND

Flottsbro –  den nära skidåkningen 

På FlOttsBrO Finns stockholms enda 
stolslift. Med plats för 4 personer i varje 
stol ser den till att hålla liftköerna korta 
och är ett bra tillskott till ankarliften i 
huvudbackarna och knappliften i barn-
området. 
De FeM neDFArternA bjuder på ut-
manande åkning för alla typer av åkare. 
Framför allt har barnfamiljerna upptäckt 
området. Flottsbro erbjuder ett fint barn- 
område och till vintern har man blivit 
ännu bättre. Med hjälp av små hinder,  
bågar och figurer i backen, som man tar  
sig runt och igenom, skapas bra för-
utsättningar för barnen att utveckla sin 
skidåkning. De föräldrar som inte orkar 
hänga med i barnens tempo har god upp-
sikt över området från sidan av backen. 
Där tänds grillar varje dag för korvgrill-

Inom tjugo minuters bilresa från Flottsbro i Huddinge finns tio procent 
av Sveriges befolkning. För några av dem brukar skidsuget vara så stort 
att den första rimfrosten räcker för att skidutrustningen ska plockas fram. 
Men den som hellre åker på snö behöver inte vänta länge innan Flottsbro 
är åkbart på riktigt. Anläggningen öppnar normalt sett till jullovet.

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

Flottsbroning till det välbehövliga mellanmålet.
inför förra säsongen uppgraderades 

snösystemet och i år har man utökat det 
ytterligare, vilket gör att man kommer att 
kunna tillverka snö på kortare tid och vid 
något varmare temperatur än tidigare.

Pulkabacken får samma dos av konst-
snö som pisterna och nere på Albysjön går 
det fint att åka skridskor. 

ett AnnAt UtsÖKt alternativ till fysisk 
aktivitet är värdshuset som erbjuder en 
aptitretande meny för den som ansträngt 
sig utomhus en hel dag. 

Flottsbro som friluftsområde har anor 
från 60-talet, för både sommar och vinter-
aktiviteter. På somrarna är bad, cykling och 
frisbeegolf populärt och även på vintern 
finns det alternativ till skidåkningen.
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Kungsberget satsar stort  
– Kungs8an och ett nytt skidområde

KUngsBerget HAr UnDer de senaste åren vuxit sig större och 
större. Bara två timmar norr om stockholm får du skidåkning för 
hela familjen. 

inför säsongen 2016/2017 görs den största satsningen någon-
sin. Bland annat byggs den helt nya liften Kungs8an. en express-
lift med plats för hela 8 personer. På andra sidan av berget utökas 
skidområdet rejält och man bygger fyra nya nedfarter. 

Kungsberget går från skidanläggning till skidort. Här hittar 
du något för hela familjen, barnområde för de minsta 
till mer avancerade pister för de vana åkarna. I år bjuder 
anläggningen dessutom på stora nyheter, fyra nya pister 
och nya 8-stolsliften Kungs8an.

Fallhöjd   200 meter 
Nedfarter   22 
Antal liftar   10 
Snowpark   2 
Funcrossbana   1 
Kvällsskidåkning   fredagar 
Säsong   22  december – 17 april (öppet 10-11/12 samt 17-18/12 )
Telefon   054-13 26 00 
E-post   info@kungsberget.se 
Hemsida   www.kungsberget.se

Kungsberget passar både dig som vill stanna lite längre och bo 
över i något av de mysiga boendena men även dig som vill ha 
riktigt bra dagsskidåkning. liftsystem, skiduthyrning och annan 
service är anpassad för att ge maximalt med tid i backen. 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. 
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BrAnÄs Är en skidanläggning i ständig utveckling. De 
senaste åren har stora investeringar gjorts och skidorten 
bara fortsätter att växa. inför säsongen 2016/2017 får södra skidom-
rådet en helt ny pist i anslutning till expressliften Medvinden. Dessu-
tom får flera pister ett nytt snösystem, en av dem är nintendo- 
land som nu kommer kunna öppnas ännu tidigare på säsongen. 

Förra året gjordes den största investeringen i boenden sedan 
starten. en helt ny Mountain lodge byggdes på Branäsberget till-
sammans med ett flertal lägenheter. Dessutom utökades skidom-
rådet, barn- och nybörjarområdet fick nya pister och Björnbusarna 
fick sällskap av nintendoland.

i Branäs kan du låta bilen stå, här har du nära till allt du be-
höver. stugor, lägenheter, restauranger och butiker ligger inom 
promenadavstånd från backarna. Branäs blev i år utsedda till bästa 
skidort för barnfamiljer för nionde gången. Här finns roliga akti-
viteter för barnen och allt ingår i liftkortet, som är gratis upp till 8 
år. i Branäs får du en riktigt bra skidsemester – för hela familjen.

Branäs fortsätter växa  
– ny pist och nytt snösystem 
Branäs är skidanläggningen som erbjuder nära 
skidåkning. Här finns 27 härliga nedfarter som 
passar både nybörjaren och den avancerade 
åkaren. Inför säsongen 16/17 utökas dessu-
tom utbudet ytterligare med en helt ny pist.

Branäsbergets topp  567 meter över havet 
Fallhöjd  415 meter 
Nedfarter  27 
Liftar  20 liftar inklusive gondollift 
Kvällsskidåkning  varje dag till kl 19 (ingår i liftkortet) 
Snowpark  1 
Säsong  16 december – 17 april (stängt 19-21/12)
Telefon  054-13 26 00 
E-post  info@branas.se 
Hemsida  www.branas.se
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HÄr Finns VArierAD skidåkning i både 
backar och spår och en underbar natur. 
Dessutom har Hovfjället en snösäkerhet 
som går att jämföra med fjällvärlden. På 
Hovfjället finns 15 nedfarter som passar 
hela familjen. 

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

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

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. 

Låg fart!

Nyhet! 
Stugby Ski in / ski out

Skicross

DU KAn VÄlJA FlerA olika typer av bo-
ende på långberget. Här finns allt från 
hotell, lägenheter, stugor och vandrarhem 
till husvagnsplatser. 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 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 64,2 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  64,2 km
Skidskola  ja
Barnpist/nybörjare 2
Barnområde  ja
Säsong  november – april
Telefon  0564-260 50
E-post  info@langberget.se
Hemsida  www.langberget.se

Hovfjället

Långberget

VäRmLAND

Branäs

Kungsberget

Möt oss på 
WINTER 
SHOW 
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SmåLAND

Fallhöjd 150 m
Antal liftar 8
Antal pister 10
Skidskola ja
Barnområde ja

Isaberg Mountain Resort 
– Sydsveriges största skidanläggning

MångA BesÖKAre På isaberg blir förvånade över att hitta en riktig 
fjälldestination så långt söderut. Här finns både skidåkning, boende, 
service och stämning som man normalt får resa betydligt längre till.

På isaberg i smålandsfjällen hittar du sydsveriges största 
skid-anläggning, med tio nedfarter från barnvänligt grönt till 
hisnande svart. liftsystemet har bland annat en 6-stols sittlift till 
bergstoppen och ett helautomatiskt snökanonsystem som ger 
bra pister och lång säsong.

Bara några timmar från göteborg och Malmö ligger isaberg 
som ett lockande fjällalternativ för dags- och helgutflykter. För 

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. 

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

barnfamiljen finns allt man kan önska av en hel fjällvecka, med 
mer tid i backen och mindre i bilen. Barnområdet har flera ned-
farter och ett nytt 70 meter långt åkband för de minsta. skidskola, 
skiduthyrning, stor värmestuga och ett fint grillområde brukar 
också uppskattas av barnfamiljerna.

Bo i någon av de 72 välutrustade och nyrenoverade ski lodge-
stugorna eller på campingen. Mat och fika finns i toppstugan och 
i stugbyns restaurang. 

Isaberg Mountain Resort

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 jämförd 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.

Sunne

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.

LYXWEEKEND
STOCKHOLM
FRÅN 1 050:-

FJÄLLPAKET
HÄRJEDALEN
FRÅN 2 295:-

SPAPAKET
MALMÖ
FRÅN 900:-

VANDRARHEM
SMÅLAND
FRÅN 120:-

I MOBILEN

M.SVERIGERESOR.SE

CAMPING
VÄSTKUSTEN
FRÅN 250:-

SÖK, INSPIRERAS OCH BOKA

äveNtyret 
Börjar på:

här är NåGRa aV våra
10 000 skäl att 
uppleva Sverige

VäRmLAND
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Det Är inte BArA skidmiljön som anläggningen satsar på. För 
den som söker ytterligare utveckling hjälper skidskolan gärna 
till. De tar hand om både nybörjare och avancerade åkare som 
vill 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

MinDre Än tVå timmar från göteborg 
hittar du Billingens fritidsområde, ett vasa-
loppscenter för cykel, löpning och längd- 
skidor. Billingen erbjuder flera mil skidspår, 
ett konstsnöspår, slalombacke mitt i stan, 
isbana under bar himmel och sveriges bästa 
äventyrsbad. ett riktigt vinterparadis. 

Här har du närhet till allt du behöver 
för en minnesvärd vintersemester för hela 
familjen. Välj mellan boende i centrum eller 
i anslutning till Billingens fritidsområde.

 Med strålande utsikt över hela skövde 
sträcker sig Billingebacken över bergs-
kanten och ner för sluttningen. Backen är 
400 meter lång med en fallhöjd på 100 meter. 
Den har en knapplift, en ankarlift och ett 
snowboardområde. Unikt för Billingebacken  
är att den går att nå med bil både från toppen 
och botten av backen.

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

Telefon  0500-49 80 000
Hemsida www.skovde.se

VäSTERGÖTLAND

Ulricehamn

Billingen

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

FACEBOOK.COM/STIGASPORTS                 INSTAGRAM.COM/STIGASPORTSOFFICIAL

SNOW KICK STX FREE

Snökick/snöspark för vinterlek med Curve 
skidor, stötdämpare och broms. Max 100 KG.

SNOWRACER SX PRO

Med styre, förstärkt framgaffel och nosplatta, 
automatisk dragkassett, styrfjäder, dubbelver-
kande broms och Curve Ski System.

SNOWRACER COLOR PRO PINK

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

SNOW POWER

Stiga Snowpower är en pulka med styrnings-
funktion och broms. Åk snabbt i backen med 
denna pulka. Reflex och label.

PACER PULKA

Klassisk pulka med reflex och label, finns med 
broms och utan.

SNOW KICK FREE

Snökick/snöspark för vinterlek med Curve 
skidor. Justerbar i olika höjder. Max 50 KG.

MADE IN SWEDEN
I tomtens verkstad här i Eskiltuna ritar vi inte 
bara våra pulkor för att få bästa åkförmåga, 
utan vi tillverkar dem också här, vilket ger oss 
full kontroll på kvalitet och prestanda. Detta 
har bl a gett oss bäst i test för vår Pacer pulka 
i Testfakta 2014. 



 

Frida, Mattias, Maria och de andra åkarna i alpina landslaget 
lever för vintern. Därför är det inte så konstigt att de kör 
bilar med quattro. Äkta fyrhjulsdrift som gör körningen 
mellan tävlingar och träningar både roligare och säkrare. 
Upptäck någon av våra 130 modeller med quattro och  
njut av vinterns snötäckta landskap du också.

Älska vintern 
med quattro®

Land of quattro®


