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VI HAR PRATAT med VM-hjältinnorna Anna, Frida 
och Ebba och gemensamt för alla är stoltheten. 
Anna berättar hur det kändes att lyckas på 
hemmaplan i Åre. I vinter försöker Frida och Ebba 
toppa formen till Ski Tour 2020 på hemmaplan.

Var du än bor i Sverige har du aldrig långt till en 
hemmabacke. Spana in guidningen ”från Lappland 
till Skåne” på sidorna 4-5. Branschorganisationen 
SLAO instiftade i år ett pris till Årets Hemmabacke 
och de som tog emot utmärkelsen med stolthet 
var Vedbobacken i Västerås. 

Har ni hört talas om hemestertrenden som 
innebär att svenskar i allt högra grad semestrar 
i Sverige? Fjällguidens absolut bästa tips är att 
värma upp i hemmabacken för att komma väl 
förberedd till hemestern i svenska fjällen. 

Trevlig läsning!
Pär Fischerström
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Ladda ner en QR-kod app till din mobil 
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magasinet i din telefon. 

Fjällguiden publiceras en gång om året 
av Provisa Sverige AB. 

Citera oss gärna, men ange alltid källan.
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I RIKSGRÄNSEN kan du njuta av skidåkning i 
midnattssol. Säsongen slutar först i samband med 
midsommar. I BJÖRKLIDEN finns möjlighet att följa 
med på norrskensaktivitet. Läs mer på sidan 19 och 
på laplandresorts.se 

Under försäsongen är KÅBDALIS en uppskattad 
träningsanläggning för landslag och klubbar. Resten av 
vintern kommer turister. Läs mer på kabdalis.com

Den största nyheten i HEMAVAN är ett nytt skidområde 
med ski-in/ski-out som blir perfekt för barnfamiljer. Läs 
mer på sidan 20 och på hemavantarnaby.com

KITTELFJÄLL satsar för att bli en ännu bättre skidort 
genom utbyggt snökanonsystem, barnkarusell och ny 
värmestuga. Läs mer på kittelfjall.com

BORGAFJÄLL med Sveriges skönaste skogsåkning 
och alltid 100 % natursnö är en oupptäckt pärla för 
många skidåkare. Läs mer på borgafjallbackarna.se

I ÅRE öppnas flera nya restaurangkoncept med inter-
nationella influenser från bland annat Asien, Spanien 
och Latinamerika.

I TRILLEVALLEN bor du på ett historiskt högfjälls-
hotell mitt i fjällvärlden och där finns något för alla 
familjemedlemmar. Läs mer på sidan 22 samt på 
trillevallen.com

STORLIEN erbjuder skidåkning för både alpint och 
längd i genuin kalfjällsmiljö. I februari kommer hela 
världseliten i längdskidor till Storlien. Läs mer på sidan 
23 och storlienfjallen.se

Bara några minuter från Östersunds centrum finns 
GUSTAVBERGSBACKEN och LADÄNGEN som passar 

både den drivne skidåkaren och nybörjaren. Nytt i 
vinter är att LITSBACKEN öppnas igen.

TÄNNDALEN är en del av Funäsfjällen som är Sveriges 
bästa skiddestination enligt en undersökning från Nor-
dic Bench. Läs mer på sidan 24 och tanndalen.com

RAMUNDBERGET har enligt skidsajten Freeride 
Sveriges bästa pist och den heter Prima. Läs mer på 
sidan 25 och ramundberget.se

I FUNÄSDALEN har anrika Hotell Funäsdalen nyreno-
verade rum. Här bor du med gångavstånd till Funäs-
gondolen. Läs mer på sidan 26 och funasdalen.se

Satsa på en tidig längdpremiär i LOFSDALENS längd-
spår där det finns snögaranti från 1november. Läs mer 
på sidan 27 och på lofsdalen.com

SKISTAR Fun Ride är ett äventyrsskidområde som 
redan finns i VEMDALEN. Till vintern får även skid-
området KLÖVSJÖ-STORHOGNA en Fun Ride.

IDRE FJÄLL sparade 195 000 kubikmeter snö över 
sommaren för att kunna öppna för både alpint och 
längd redan i mitten av oktober. Läs mer på sidan 28 
och idrefjall.se

FJÄTERVÅLEN har Dalarnas högsta backe. Här erbjuds 
fantastisk skidåkning, familjär stämning och inga köer. 
Läs mer på fjatervalen.se

IDRE HIMMELFJÄLL där Frida Hansdotter är ambas-
sadör invigs den 17 december och blir den första nya 
skidanläggningen i Sverige på 30 år. Läs mer på sidan 
29 och idrehimmelfjall.se

STF GRÖVELSJÖN FJÄLLSTATION är officiellt 
Vasaloppscenter. Utanför entrédörren väntar 100 km 
preparerade skidspår och flera leder ut på fjället.

I SÄLENFJÄLLEN öppnar i december flygplatsen 
Scandinavians Mountain Airport där BRA trafikerar 
med fem svenska linjer. SAS står för den internatio-
nella trafiken. Läs mer på sidorna 6, 7 och 30.

KLÄPPEN fortsätter att växa och i vinter presenteras 
ett helt nytt hotell, eget bageri och en ny restaurang. 
Läs mer på sidorna 7 och 32 samt på klappen.se

STÖTEN har utnämnts till Årets Skidanläggning av 
SLAO för sina satsningar på att utveckla anläggningen. 
Läs mer på sidorna 7 och 33 samt på stoten.se

I ORSA GRÖNKLITT byggs barnens favoritpist 
Blåbärsskogen ut med fler talande figurer. Läs mer på 
sidan 34 och orsagronklitt.se

BJURSÅS erbjuder snösäker skidåkning med 21 pister 
och 60 km längdskidspår, bara 20 mil från Mälardalen. 
Läs mer på sidan 35 och bjursas.com

ROMME ALPIN har 33 nedfarter och 13 liftar. Nytt för 
i år är två juniorparker. Läs mer på rommealpin.se

BRANÄS ökar liftkapaciteten med en ny 6-stols 
expresslift och skapar ett stort och brett skidområde 
med skogsdungar. Läs mer på sidan 39 och branas.se

Mitt i den värmländska vildmarken ligger SKI SUNNE 
som erbjuder varierad skidåkning i såväl lätta som 
svåra pister. Läs mer på sidan 40 och skisunne.se

LÅNGBERGET erbjuder nyrenoverade hotellrum, 63 
km skidspår, Vasaloppsläger, yogaläger, skidshop och 
uthyrning. Läs mer på sidan 41 och langberget.se

HOVFJÄLLET som redan är kända för sin snösäkerhet 

Skidnytt
från Lappland till Skåne

 Lappland

 Värmland

 Härjedalen

 Jämtland

 Dalarna

Visste ni att det finns 205 skidanläggningar i Sverige? Här kan ni läsa var ni hittar 
skidåkningen oavsett om ni vill åka på hemmaplan eller i fjällvärlden.
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har utökat snösystemet med fler fasta kanoner. Läs 
mer på sidan 41 och hovfjallet.se

BRYNGFJORDSBACKEN är Karlstads närmaste skid- 
backe. Dessutom erbjuds konstsnöspår för längd- 
åkning mellan Tuggelite och Bryngfjorden.

BRÄNTBERGET är hemmabacke för ett gäng landslags- 
åkare i Umeå. Där erbjuds alpin skidåkning, freeskii 
och snowboard mitt i en storstad. Läs mer på uhsk.nu

HALLSTABACKEN i Sollefteå har fyra liftar och 
sex nedfarter varav fyra med belysning för 
kvällsskidåkning. Läs mer på hallstaski.se

SUNDSVALLS SLALOMBACKE satsar i år på en park 
för hela familjen med hopp och rails, barnlift och 
barnkarusell. Läs mer på sundsvallsslalombacke.se

NOLBYBACKEN utanför Sundsvall är den mest väl-
besökta skidanläggningen efter Norrlands ostkust. 
Läs mer på nolbybacken.nu

I 

JÄRVSÖBACKEN fortsätter succén med den nya 
6-stols expressliften som tar skid- och snowboard-
åkare till toppen på drygt två minuter. Läs mer på 
sidan 36 och jarvsobacken.se

BOLLEBACKEN i Bollnäs har stor park med hopp och 
rails som ofta gästas av OS-åkaren Måns Hedberg 
och hans vänner. Läs mer på bollebacken.com 
 
De största nyheterna i KUNGSBERGET är hoppkudden 

Big Air Bag Landing och den nya Kungslodgen med 
moderna 8-bäddslägenheter. Läs mer på sidan 37 och 
kungsberget.se

I FLOTTSBRO fortsätter fjolårets nya skogsnedfart 
”Uffes stig” att utvecklas.Läs mer på sidan 38 och 
flottsbro.se

EKEBYHOVSBACKEN på Ekerö har fyra nedfarter, 
skidskola, skiduthyrning och mysigt café. Läs mer på 
ekebyhovsbacken.se

BRUKET i Järfälla har två nedfarter där den längsta 
är 300 meter. Läs mer på jarfalla.se/kultur-idrott-och-
fritid och jarfalla.se

SUNNERSTABACKEN/UPPSALA ALPINA CENTER 
har tre nedfarter, barnbacke, snowpark, två liftar, 
värmestuga och skiduthyrning. Nya snökanoner ger 
god snökvalitet. Även skolbokningar dagtid. Läs mer 
på uppsala.se/sunnerstabacken

VEDBOBACKEN i Västerås har utnämnts till Årets 
Hemmabacke av SLAO. Med fem nedfarter, tre 
liftar och två km konstsnöspår erbjuds stadsnära 
skidåkning. Här finns även en populär skidskola och 
skiduthyrning. Läs mer på vedbobacken.se

STORSTENSHÖJDEN satsar på förbättrat system i 
skiduthyrningen och ny grillplats. Läs mer på 
storstenshojden.se

TOLVMANNABACKEN i Kisa har två nya nybörjar-
backar och förbättrat snösystem för tidigare öppning. 
Läs mer på tolvmannabacken.se

 Hälsingland
 Gästrikland

 Norrlands-
 kusten

 Götaland

 Stockholm &
 Mellansverige
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FALKÖPING ALPIN erbjuder fem nedfarter med belys-
ning och fyra liftar. Nyheter är selftimerbana och park 
med hopp och rails. Läs mer på falkopingalpin.com

Med härlig utsikt över Skövde ligger BILLINGEBACKEN 
som bjuder på fin utförsåkning och Fun Park. Läs mer 
på sidan 42 och billingenskovde.se 

ALEBACKEN erbjuder skidåkning 20 minuter norr om 
Göteborg med tre liftar och tre nedfarter. Läs mer på 
alebacken.nu

Endast 30 minuter från Göteborg och 20 minuter 
från Borås ligger BOLLEKOLLEN, en av Västsveriges 
största skidanläggningar, med längsta nedfart över 
900 meter. Läs mer på bollekollen.se

MULLSJÖ ALPIN utanför Jönköping är en snösäker 
familjeanläggning som erbjuder sju nedfarter. Läs mer 
på mullsjoalpin.se

ULRICEHAMN SKICENTER har utökade parkerings-
platser och nya toaletter i området. Läs mer på 
ulricehamnskicenter.se

De största nyheterna i ISABERG är Fun Line med 
utmaningar för alla och den 1 000 meter långa året 
runt-öppna rodelbanan. Läs mer på sidan 42 och 
isaberg.com

VALLÅSEN har två snöfabriker som producerar snö 
för fullt även om det är plusgrader. Det möjliggör 
öppning redan i december. Läs mer på vallasen.se

VÅNGABACKEN ligger naturskönt vid Ivösjön, 26 km 
nordost om Kristianstad, och erbjuder skidåkning i 
tre nedfarter med olika svårighetsgrad. Nyheter är 
ombyggt barnområde och ny lift. Läs mer på 
vangabacken.com

ÅMÅLS SKICENTER erbjuder fyra välpistade nedfarter, 
fyra liftar, skiduthyrning och cafeteria. Läs mer på 
amalsskicenter.se

Hur var senaste säsongen för svenska fjällen?
– Den var bra. Våra medlemmar som är skid-

anläggningar i hela Sverige hade totalt samma 
besöksvolym som under rekordvintern innan. Det 
är starkt och visar att svenska skidanläggningar 
gör ett väldigt bra utvecklingsjobb.

Ser du några intressanta trender?
– Hemester som innebär att svenskar i högre 

grad än tidigare semestrar i Sverige, delvis be- 
roende på valutafaktorer men också en växande 
miljömedvetenhet som gör att svenska fjällen har 
konkurrensfördelar gentemot exempelvis Alperna. 
En annan trend är hälsa och friskvård där vi ser 
att många prioriterar en aktiv semester.

Vad vill ni med utmärkelsen Årets Hemma-
backe?

– Vi vill visa på hemmabackarnas viktiga 
funktion för att fler ska få känna på det härliga 
med snö. De ligger ofta nära tätor terna och är  
lättillängliga, även via kollektiva färdmedel. Dess- 
utom är det många som jobbar ideellt i hemma-
backarna och som förtjänar mer uppmärksamhet.

– Det första priset gick till Martin Landås och 
hans gäng i Vedbobacken i Västerås.

Hur möter fjällindustrin klimathotet med risk 
för varmare vintrar?

– Vi får på lång sikt varmare temperaturer  
men vi kommer for tsatt ha vita vintrar. 
Svenska skidanläggningar har jobbat med 
snötillverkning sedan 70- talet för att förbättra 
kvaliteten på upplevelsen och för att säkra 
säsongen. Teknikutvecklingen går for t och blir 
allt mer energieffektiv.

– Vi utvecklar också teknikerna för att 
spara snö över sommaren. Vi lever av och med 
naturen och därför är det självklar t att vi hela 
tiden jobbar mer hållbar t.

Säg något om Titti Rodling som vi inte visste?
– Jag tävlade samtidigt som Pernilla Wiberg 

och kom 6:a i VM i Morioka 1993. 
Jag drömmer om ett fjällpensionat.
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SCANDINAVIAN MOUNTAINS AIRPORT 
ligger mitt emellan Sälen och norska Trysil 
och är den första nya svenska flygplatsen 
på 20 år. 

Det är en stor internationell marknad 
som öppnar sig då flygtiden från London 
bara är två timmar. Lättillgängligheten blir 
ännu påtagligare då transfertiden från 
flygplatsen till de olika skidanläggningarna  
är som högst 45 minuter och allra närmast 
ligger Hundfjället med endast 10 minuters 
transfer.

— Korta flyg- och transfertider i kombi-
nation med en förstklassig alpin familje- 
produkt ger oss en unik position på 
marknaden inom alpin vintersemester, 
säger Anders Bjernulf, vd i Destination 
Sälenfjällen.

BRA ÖPPNAR LINJER från Stockholm/
Bromma, Göteborg, Malmö, Ängelholm 
och Växjö. 

Flygningarna kommer att genomföras 

med det moderna och klimateffektiva 
propellerplanet ATR 72-600 med plats 
för 72 passagerare. Alla utsläpp från BRA 
klimatkompenseras alltid av flygbolaget 
utan extra kostnad. 

— Att vara först ut som flygbolag till 
den nya flygplatsen blir verkligen spänn-
ande och jag hoppas att många kommer att 
se fördelarna med att flyga klimatkompen- 
serat direkt till skidbacken framför timmar 
i bil. Vi ser stor potential att välja flyget 
från flera orter runt om i landet till Sälen 
Trysil, säger Ulrika Matsgård som är kom-
mersiell chef för BRA.

ÄVEN SAS FLYGER klimatsmart med  nya  
Airbus A320neo. 

Flygplanet är marknadens tystaste och 
mest bränslesnåla plan med upp till 18 
procent lägre koldioxidutsläpp.

— Som vi bedömer framtiden kommer vi 
inte att flyga mindre, men vi ska definitivt 
flyga bättre, avslutar Anders Bjernulf.

”Korta flyg- och 
transfertider i 
kombination med 
en förstklassig alpin 
familjeprodukt ger 
oss en unik position 
på marknaden inom 
alpin vintersemester.”
/ Anders Bjernulf, 
vd, Destination Sälenfjällen

NY ERA FÖR SÄLENFJÄLLEN
Den 22 december går Sälenfjällen in i en ny era då 
premiärflyget med skidturister landar på Scandinavian 
Mountains Airport. Flygbolaget BRA trafikerar med fem 
olika svenska linjer medan SAS står för den internationella 
trafiken med linjer från Köpenhamn, Ålborg och London.
TexT Pär Fischerström
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GAMMELGåRDEN HAR lång historia och 
är mest känt för legendariska våfflor, 
matupplevelser hämtade från Dalarnas 
mattradition och mysigt boende.

Thommy Backner som även driver 
Högfjällshotellet har köpt mark i anslut-
ning för att skapa en förstklassig, exotisk 
hotellupplevelse. Det kommer att bli en 
resort med äkta dalakänsla.

Planerna innefattar förutom nya hotell- 
byggnader och en ny restaurang även 
spa-avdelning och utökade konferens-
möjligheter.

Anrika GAMMELGÅRDEN 
i Sälen expanderar

BRANSCHORGANISATIONEN SLAO har 
utsett Stöten till årets skidanläggning med  
motiveringen:

”Som den nordligaste anläggningen i 
Sälenfjällen utvecklas Stöten lite i skuggan 
av de andra anläggningarna i området. 
Här drivs ett ambitiöst förbättrings- 
arbete, förra årets stora liftsatsning har 
i år följts upp med nya fina nedfarter och 
en imponerande skilodge. Stöten är en 
frisk uppstickare som gör skidåkningen 
i Sälenfjällen ännu mer attraktiv”.

— Vi är stolta, hedrade och obeskrivligt 
glada över att vara årets skidanläggning, 
säger vd Johan Thorn.

STÖTEN 
– Årets skidanläggning

I SCANDINAVIAN Mountains ingår SkiStar  
Sälen, Stöten, Kläppen och Trysil. Genom- 
förda investeringar de senaste tio åren är 
nästan sex miljarder kronor och tio år 
framåt planeras satsningar för över åtta 
miljarder kronor.

— Flygplatsen som öppnar i december 
är inte bara en flygplats utan en motor för 
tillväxt och jobb, säger Anders Bjernulf, vd 
i Destination Sälenfjällen.

I Kläppen finns sedan 2016 en gondollift 
som avsevärt ökat kapaciteten att ta upp 
skidåkare på berget. 

Till denna säsong byggs ett nytt lägen-
hetshotell med 140 bäddar och till säsongen  
2020/21 öppnar ett helt nytt skidområde i 
form av Kläppen Syd.

— Det är viktigt att satsningarna på 
ökad boendekapacitet och plats för skid-
åkning går hand i hand så att det inte 
blir för trångt i backarna, säger Magnus 
Noppa på Kläppen.

SkiStar Sälen med anläggningarna 
Hundfjället, Tandådalen, Högfjället och 
Lindvallen har visionen att utvecklas från 
traditionell vintersemesterort till inter-

nationell fjällresort. 
Lekfullt, familjärt och tillgängligt är 

ledstjärnor och röd tråd i allt från in-
vesteringar till personalens servicenivå. 

— Vi kommer att satsa ännu mer på 
liftnära, moderna bäddar och tillgänglig, 
rolig skidåkning. Barnen älskar att möta 
snögubben Valle och att ta sig an våra 
Fun Rides, berättar Fredrik Rydén på 
SkiStar.

De allra största investeringarna görs i 
Hundfjället, området med bara 10 minuters  
transfer till flygplatsen. Där invigdes förra 
vintern West Express, en modern och be-
kväm 8-stolslift. 

Till säsongen 2020/21 står SkiStar 
Lodge med 790 bäddar klart.

STÖRST BLIR STÖRRE
Senaste säsongen har den alpina storregionen 
Scandinavian Mountains tagit emot turister 
motsvarande sju miljoner gästnätter. Alla anläggningar 
satsar för fullt för att möta en ännu större efterfrågan 
framöver. Totala investeringarna tio år framåt planeras 
till över åtta miljarder kronor.

Illustration av Hundfjället med SkiStar Lodge som håller på att byggas.

TexT Pär Fischerström

Hotell Kurbits i Kläppen.
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NATIONELLA LAVINPROGNOSER har funnits i Sverige sedan 
2015 och vi fjällbesökare blir bättre på och mer vana att an-
vända dem. Det räddar liv.

– Lavinprognoserna är populära. Under säsong är det i 
genomsnitt några tusen personer som läser dem varje dag. Men 
vi vill att fler ska läsa prognoserna. Därför fortsätter vi jobba 

Att vara på fjället är en fantastisk naturupplevelse. Men det är inte en helt 
riskfri miljö. Därför är det bra att vara påläst. Naturvårdsverket erbjuder varje 
vintersäsong nationella lavinprognoser. I flera svenska fjällorter är det även 
möjligt att gå en lavinkurs. 

LÄS PÅ OM LAVINER
Med kunskap på fjället!

TexT Måns FischerströM, FoTo Fjällsäkerhetsrådet
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på att nå ut till fler, säger Mattias Tarestad, 
lavinsäkerhetsexpert på Naturvårdsverket.

På hemsidan www.lavinprognonser.se 
kan man under vintersäsongen läsa de dag-
liga lavinprognoserna från sex välbesökta fjäll-
områden. Prognoserna sträcker sig från västra 
Härjedalsfjällen upp till Riksgränsfjällen och 
visar lavinfaran de två närmaste dygnen. 

Förutom att läsa prognoserna kan man på 
hemsidan även få handfasta tips hur man ska 
röra sig på fjället och hur man kan göra egna 
observationer för att bedöma lavinfaran och 
undvika en lavin. 

– Det främsta målet med lavinprognoserna  
är att förebygga lavinolyckor. Sen ser vi att 
statistiskt sett omkommer fler svenskar i lavin- 
olyckor utomlands än i Sverige. Det har att 
göra med flera faktorer. Det är större berg i 
andra länder vilket innebär mer lavinterräng, 
så det är inget konstigt att det är fler svenskar 
som omkommer utomlands. Därför ser vi att 
det är en viktig poäng att förmedla kunskap 
om lavinfara till så många som möjligt, säger 
Tarestad.

Lavinutbildningar – både för yrkesverksamma 
och allmänheten
Förutom att driva hemsidan lavinprognoser.se  
har Naturvårdsverket tagit fram SVELAV - 
Sveriges lavinutbildningar. Det är en nationell 
standard för lavinutbildningar och lavinkurser. 

Naturvårdsverket har huvudansvaret för SVELAV 
men arbetet sker tillsammans med andra myn-
digheter och organisationer samt aktiva lavin-
instruktörer. 

SVELAV:s uppgift är att samordna och kvalitets-
säkra svenska lavinutbildningar. Detta görs bland 
annat genom att utbilda instruktörer och ta fram 
utbildningsmaterial. 

Lavinutbildningarna vänder sig både till män-
niskor som är yrkesverksamma i fjällmiljö och 
till alla som vill gå en lavinkurs för eget bruk på 
fritiden. Utbildningarnas längd varierar mellan 
två dagar och upp till flera veckor. 

– Kurserna erbjuds på ett tiotal orter från 
Funäsdalen i söder till Riksgränsen i norr. För 
att hitta utbildningstillfälle är det enklast att 
gå in på SVELAV.se. Där finns det en kalender 
där samtliga utbildningar finns samlade, säger 
Mattias Tarestad. 

Så är du förberedd för att ge dig ut på fjället
Att ha rätt information är viktigt innan man 
beger sig ut på fjället. Därför är lavinkurserna 
och de nationella lavinprognoserna från 
Naturvårdsverket så betydelsefulla. Tack vare 
dem kan människor röra sig tryggare och 
friare på fjället. 

– Att ge sig ut på fjället är en fantastisk upp-
levelse och något alla människor borde uppleva.  

Men det är också en miljö som är mer riskutsatt 
än den som man oftast lever i vardagen. För att 
det ska bli en bra upplevelse krävs det bra för-
beredelser, säger Tarestad. 

I de bra förberedelserna ingår allt från att 
se till att man har tillräckligt med kläder och 
att ha rätt utrustning. Enligt Mattias Tarestad 
är det också viktigt att man har rätt kunskap 
och information. Informationen ska bestå av 
hur terrängen ser ut, snön och lavinfaran samt 
hur vädret blir. 

– Om man bakar ihop det och gör en bra  
planering så har man mycket bättre förutsätt-
ningar när man ska ge sig ut på fjället, avslutar 
Mattias Tarestad. 

Så här läser du 
prognoserna
På www.lavinprognoser.se, hittar  
du lavinprognoserna.  
Den bedömda lavinfaran anges 
med en siffra från 1 till 5. Siffran 
1 innebär liten fara och 5 extrem 
fara. Lavinprognoserna ger också 
råd om hur du kan vistas i fjällen 
utan att utsätta dig för onödiga 
risker, berättar var i terrängen 
de farligaste platserna finns och 
vilken typ av laviner som utgör 
det största problemet för tillfället. 
Här finns också kartinfo, som visar 
var de branter där laviner går finns.

Undvik lavinolyckan 
– checklista 
Vill du vara trygg och säker på 

vinterfjället är det enklaste sättet 

att undvika lavinfarlig terräng. Det 

gör du genom att följa markerade 

leder, pistade nedfarter och att und- 

vika sluttningar som är brantare än 

25 grader.

 
•  Undvik branta snöfält dagarna 
efter kraftiga snöfall, hård vind 
eller kraftigt stigande temperatur. 
De flesta laviner inträffar under ett 
kraftigt snöoväder eller dagarna 
efter. 

•  Om ni är många, åk en i taget, 
håll koll på  varandra och stanna 
på säkra platser.
 
• Följ bergskammar och bergs-
ryggar för det säkraste vägvalet. 

•  Åk aldrig så att du belastar 
snötäcket ovanför en annan 
skidåkare. 

•  Är du ofta 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 
hjälm, en spade och en hopfällbar 
lavinsond, samt välutbildade 
kompisar, räddar liv. 

•  Larma räddningstjänsten på 
112 om det kan ske utan att det 
omedelbara sökandet fördröjs. 

“För att det 
ska bli en bra 
upplevelse 
krävs det bra 
förberedelser.”
/ Mattias Tarestad, lavinsäkerhets-
expert, Naturvårdsverket
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DET ÄR DAGS för en ny säsong och stämningen i det alpina 
landslaget är bra säger Anna Swenn-Larsson. Att Frida Hansdotter 
har slutat har inte gjort att Annas roll förändrats särskilt.

– Det är många som har frågat om jag har fått ta rollen efter 
Frida och jag tror inte riktigt att jag har det. Men sen är det så att 
det blivit lite mer media och uppmärksamhet. Frida har tagit det 
mesta av det förut. Jag kan faktiskt tycka att det varit lite skönt 
att Frida tagit hand om så pass mycket av det. Men det är kanske 
den enda skillnaden. 

Din förra säsong var din bästa hittills i karriären. Hur skulle du 
själv beskriva den?

– Det var en fantastisk säsong. Jag är supernöjd med nästan 
alla resultat och framför allt med VM-silver på hemmaplan. Det 
har varit en dröm sedan jag var liten att få ta en mästerskaps- 
medalj. Det var fantastiskt att få göra det på hemmaplan med 

hela familjen på plats. Jag har känt att jag har haft bra åkning 
ganska länge men att jag inte fått ut den tidigare. Men förra 
säsongen fick jag det att stämma och jag kände mig lugnare och 
det kändes bra. 

Vad tror du det var som fick det att stämma nu mer än tidigare?
– Det är många som har frågat mig det. Jag tror det inte bara 

är förra säsongen eller två säsonger sedan som ligger bakom 
resultaten. Jag har jobbat hårt i många år så det svårt att säga 
exakt vad som ligger bakom framgångarna. Jag har jobbat mer 
med mental träning än tidigare. Det har hjälpt mig mycket. 

Vad har du för förväntningar och mål inför denna säsong?
– Det är att jobba vidare på det som jag tycker jag gjort bra de 

senaste säsongerna där jag kunnat vara mycket i nuet och inte 
fokusera för långt fram. Förra året var såklart åre och VM det 
stora målet och något som jag verkligen siktade mot. Men när 
jag stod i Levi i november så var det den tävlingen jag tänkte på 
och inte VM. Jag försöker verkligen vara i nuet och det tänker jag 
fortsätta arbeta med. Jag är lite tråkig då jag inte sätter upp så 
många resultatmål, men ett mål jag har är att komma topp tre i 
slalomcupen. 

Du bor intill VM-backen i Åre. Påminns du av det som hände 
där när du kollar ut?

–  Absolut påminns jag om det ibland. Det är något av de mest 
häftigaste sakerna som jag gjort så det är kul att blicka tillbaka. 
Det var verkligen en underbar dag. Sådana vill jag ha fler av.  

Flera topplaceringar i världscupen och 
VM-medalj utanför sitt eget fönster i Åre. 
Förra säsongen var Anna Swenn-Larssons 
bästa hittills. Nu är hon peppad på en ny 
säsong. 
– Ett mål jag har är att komma topp tre i 
slalomcupen, säger hon. ”Jag försöker verkligen vara 

i nuet och det tänker jag fort-
sätta arbeta med.”
/ Anna Swenn-Larsson

TexT: måns Fischerström

ANNA 
SWENN-
LARSSON 
– peppad på ny säsong
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1.  Med distans till förra säsongens framgångar – vad tänker du?
2. Säg något om Frida Karlsson som vi inte visste?
3. Säg något om Ebba Andersson som vi inte visste?
4. Hur ser din säsongsplanering ut när det inte är något mästerskap? 
5. Vem i svenska laget får ett genombrott i vinter?

1. Jag är otroligt stolt över vad jag åstadkom förra säsongen. JVM som 
var mitt stora mål gick fantastiskt bra. Att sedan få ladda om för stora VM, 
ha sånt flyt i åkningen, sån bra känsla och att göra de resultaten som jag 
gjorde där. Det är något jag aldrig kunnat drömma om. Jag tänker tillbaka 
på fjolårssäsongen och fylls med inspiration men jag går också ödmjukt in 
i en ny med nya utmaningar.
2. Jag blev som barn alltid jämförd med en hund och kallades för ”stövaren” 
eftersom jag sprang så mycket och ALLTID hade tungan utanför munnen.
 3. En gång var jag var på en fotbollscup med Ebbas fotbollslag. Ebba som 
var 11 år frågade min mamma (som var lagledare) om det var okej att 
springa ett löppass på kvällen efter en heldag med flera fotbollsmatcher. 
 4. Jag hoppas att tävla så mycket som möjligt i världscupen. Jag vill helst 
pricka in säsongens bästa form under Tour de Ski och Tour 2020. 
 5. Det är många som har goda förutsättningar att lyckas i vinter. Jag vill 
slå ett extra slag för Maja Dahlqvist som känns väldigt stark. 

1.  Med distans till förra säsongens framgångar – vad tänker du?
2. Säg något om Frida Karlsson som vi inte visste?
3. Säg något om Ebba Andersson som vi inte visste?
4. Hur ser din säsongsplanering ut när det inte är något mästerskap? 
5. Vem i svenska laget får ett genombrott i vinter?

1. Jag tänker att jag är väldigt stolt över den nivå som jag presterade på 
från säsongsstart till säsongsavslutning. Det var kul att ta de kliv jag tog i 
min utveckling till förra säsongen, vilket har inspirerat mig till att fortsätta 
göra ett bra jobb för att kunna åka skidor ännu fortare.
2. Frida har en väldigt stark vilja, både när det kommer till träning och 
tävling, så om ni inte redan visste det kommer ni säkert snart att lägga 
märke till det.
3. Jag tycker, tro det eller ej, att det är väldigt kul att källsortera, vilket 
såklart också är bra för miljön!
4. Jag kommer att vilja tävla så mycket som möjligt i och med att det är en 
mästerskapsfri säsong. Med det sagt är det den totala världscupen, och de 
tourer som den innefattar, som är mina främsta mål. 
5. Hmm … Det är en fråga som vi förhoppningsvis får svar på till vintern, 
så “den som lever får se”!

5 snabba frågor till
Frida Karlsson

5 snabba frågor till
Ebba Andersson
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Vallaservice
Skidverkstad
Struktursicklingar



– en del av Vasaloppsarenan!

MORAPARKEN.SE                                                          0250-276 00

Skidpaket
Boende två nätter med del i dubbelrum på Hotell Mora Parken,  
inkl. frukost, spårkort och en gåva. Erbjudandet gäller vecka 45,  
2019–vecka 7, 2020. Med reservation för ändrade snöförhållanden.

Vid bokning uppge bokningskod: skidpaket

Pris från 1 195 kr/person

30 000
besök
2018/2019
vintersäsongen

rullskidorna
Billingen Skövde

Glöm

- ett berg att älska

billingenskovde.se

du också!

Längdpaket

inkl. boende,
spårpass och gym

fr. 440:-

•  Snösäkert
•  5 nedfarter i olika svårighetsgrad
•  4 liftar
•  Alla nedfarter belysta
•  Egen skiduthyrning
•  Cafe och Värmestuga
•  Skidskola

Välkomna till 
Falköping Alpin!

NYHETER Ny park med hopp och rails
Selftimer-bana för allmänheten

•  Boende i stugby på gångavstånd
•  Längdspår konstsnö
•  1 kilometer till Falköpings centrum
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SKI TOUR 2020, är en del av FIS längd-
världscup 2019-20 för att det ska finnas 
en större samlad tävling även denna  
säsong, då det inte finns ett OS eller VM. 

14 februari hålls den officiella öppnings-
ceremonin i Östersund. Därefter följer två 
tävlingsdagar i Östersund innan touren 
flyttar vidare till åre, Storlien-Meråker och 
avslutas i Trondheim. 

Tävlingsschemat kommer att utmana  
åkarna till det yttersta med intervall- och  
jaktstarter i Östersund, sprint på Sveriges 
alpina nationalarena i åre, distanslopp 
mellan Storlien och Meråker och slutligen 
två dagars jaktstarter på i Trondheim.

När åkarna korsar landsgränsen i 
distansloppet från Storlien till Meråker 
är det första gången någonsin som ett 
världscuplopp går över en nationsgräns.

En målsättning för organisationen bak-
om Ski Tour 2020 är att föregå med gott 
exempel för framtida organisatörer genom 
att fokusera på hållbarhet och på att göra 
miljövänliga val. 

Genom att göra det obligatoriskt för 
alla deltagare att åka tåg mellan de olika 
tävlingsarenorna, minska antalet trans-
porter och maximera användningen av 
fordon som drivs med alternativa färd-
medel kommer Ski Tour 2020 göra allt för 
att minimera sitt klimatavtryck.

– Tour 2020 känns som ett väl genom-
tänkt och hållbart arrangemang. Jag gillar 
att ha ett intensivt tävlingsprogram och 
varierande tävlingar som det är på Tour 
2020. Jag ser fram emot alla distanser på 
både rätt och ”fel” sida gränsen, säger Frida 
Karlsson från Sveriges längdlandslag.

Vad har det svenska och norska skidförbundet 
gemensamt förutom en mängd duktiga åkare 
och kärleken för längdskidor? Jo, Ski Tour 2020 
mellan Östersund och Trondheim som går 
15-23 februari med sex tävlingsdagar på fem 
olika arenor i Sverige och Norge.

VATTENFALL 
– Smart Energy 
Partner till Tour 2020
VATTENFALL ÄR huvudsponsor till Svenska  
Skidförbundet sedan 25 år och klimatet är 
en fråga som kommit att bli allt viktigare 
för båda parter.

Klimatfrågan har aldrig varit så om- 
debatterad som nu och för skidåkarna blir 
det väldigt uppenbart om snön som de trän-
ar på blir allt mer sällsynt och säsongerna 
allt kortare.

Vattenfall och Svenska Skidförbundet 
stärkte samarbetet 2018 genom att Vattenfall 
gick in som ”Smart Energy Partner” och nu 
kommer Vattenfall även att vara detta till  
Ski Tour 2020. Vattenfall har en tydlig strategi 
och målsättning: att möjliggöra ett fossil-
fritt liv inom en generation. Som Smart  
Energy Partner ska Vattenfall bidra med råd,  
expertis och teknologi för att Ski Tour 2020 
ska bli så hållbart som möjligt.

Ett sätt är att göra det möjligt att ladda 
sin elbil under tävlingsdagarna. Redan i dag 
har InCharge från Vattenfall snabbladdare 
installerade i åre och Östersund. Tanken 
är även att på plats ha eldrivna snöskotrar.

– För oss är det självklart att vi måste 
agera och göra det vi kan för att möjlig-
göra och inspirera till ett klimatsmartare liv. 
Det är också vårt primära syfte som Smart  
Energy Partner. Att tillsammans med övriga  
samarbetspartners få vara med och möjlig-
göra ett klimatsmart Ski Tour 2020 är ett 
steg i rätt riktning för att förbättra förut-
sättningarna för svensk skidsport, säger 
Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

SKI TOUR 2020
– ett hållbart event

Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Efter 25 års framgångsrikt samarbete blickar vi mot nya  
gemensamma mål. Vattenfall ska hjälpa skidlandslaget  
att minska sitt klimatavtryck. Allt för att visa att nästa  

generations skidåkare ska kunna leva fossilfritt.

Fossilfritt liv
är ett lagarbete

D
en

na
 b

ild
 h

ar
 p

ub
lic

er
at

s 
un

d
er

 li
ce

ns
en

 C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 

oc
h 

E
rk

än
na

nd
e-

D
el

aL
ik

a 
4.

0 
In

te
rn

at
io

ne
ll



Efter 25 års framgångsrikt samarbete blickar vi mot nya  
gemensamma mål. Vattenfall ska hjälpa skidlandslaget  
att minska sitt klimatavtryck. Allt för att visa att nästa  

generations skidåkare ska kunna leva fossilfritt.

Fossilfritt liv
är ett lagarbete
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Alpint & Längd
Vinterns nyheter är här och vi hjälper dig att sålla agnarna från 
vetet. Vi på Fjällguiden har tillsammans med expertbutiken 
Skidsport valt ut de coolaste prylarna för 
de kallaste och krispigaste månaderna.

Coola nyheter

Garmin fēnix® 6-serie 
Garmin presenterar fēnix® 6-serien multisportklockor som är Garmins 
första klockor med solteknik. De har större skärmar, längre batteritid 
och innovativa prestandafunktioner. 
Rek. pris från  6 699 kronor

Atomic Redster C9 
Carbon Skintec
Atomics nya värsting i skinkategorin 
med Carbon och Nomex Featherlight-
kärna och ny skärning. Lätt som en 
fjäder, mycket åkkänsla och förvånans-
värt lättåkt, även för en motionär. 
Rek. pris 7 999 kronor
Skidsportpris 5 990 kronor

Salomon S/Lab Carbon Classic
Extremt lätt och vridstyv klassisk pjäxa som varit världseliten 
förunnade fram tills nu. Sula och chassi i 360° Carbon samt 
urtagbar innersko. Inte för alla men du som vill åka riktigt 
snabbt bör snöra på dig ett par. 
Rek. pris 6 299 kronor, Skidsportpris 5 490 kronor

Madshus Race Speed Skate
Madshus Race Speed Skate är en komfortabel, varm 

och mycket prisvärd skatepjäxa. Utformningen 
av stödet runt vrist, sidostödet och den hårda 

tåflexen ger stabilitet och bra kraftöverföring. 
Rek. pris 3 490 kronor, Skidsportpris 2 490 kronor

Mammut Haldigrat skalställ
Teknisk skaljacka och -byxor genomtänkta in i 
minsta detalj för aktiva dagar på berget. Riktigt 
bra stretch och följsamhet samt ett oprassligt 
material som ventilerar. Byxor med avtagbar bib 
och hängslen. Mycket ”value for money”. 
Jacka 4 490 kronor, Byxa 3 990 kronor
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Hydration Waistbelt
Coxa Carry är ett nytt svenskt företag 
som gör innovativa ryggsäckar och väskor 
för aktiva idrottare. Längdlandslaget och Lager 157 tränar med 
dessa. Nya WR 1 Hydration är ett ergonomisk och genomtänkt 
midjebälte med vätskeblåsa och slang. Årets storsäljare? 
Rek. pris 999 kronor

Mammut Pro X 
Airbag 35L
Mammuts nya lavinryggsäck för 
både freeriding och dagsturer. 
Grymt bekväm och har alla detaljer 
och funktioner en riktigt bra 
skidåkarsäck bör ha. Det urtagbara 
lavinsystemet väger inte mer än 
1 kilo med patron. Bra packbarhet 
och smidig trots sina 35 liter. 
Pris 7 490 kronor

Extrem Fusion 105 Carbon
Efter förra årets dunderhit och testvinnare Fusion 95 
kommer nu uppföljaren i carbonutförande. Med en 
lätt och avancerad konstruktion i kolfiber  
och poppelträ är det en skida för dig som 
söker en skida att gå mot nya orörda 
sluttningar med, samtidigt som  
du vill ha kompromisslösa  
åkegenskaper. 
Pris 8 490 kronor

Atomic Backland Carbon
Ny touringpjäxa med fantastisk prestanda. Endast 
1 094 gram men ändå full åkbarhet nerför och 

en komfort som inte brukar hittas i denna typ 
av pjäxor. Memory Fit och Boasystem 

ger fin passform och 74 graders 
gåläge, full frihet i steget. 
Pris 6 990 kronor
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– Andorra och okända 
pärlan Baqueria-Beret
Andorra är känt för sin otroligt fina och 
upplevelserika skidåkning i den mäktiga 
bergskedjan Pyrenéerna. Maten, boendet 
och vädret har också satt Andorra på skid-
kartan. Nu lanseras Pyrenéernas senaste 
nyhet – fantastiska Baqueria-Beret.  

ANDORRA ÄR ETT av de mest snö- och solsäkra skidområdena 
i Europa. Landet erbjuder totalt över 300 kilometer pist och fan-
tastisk skidåkning på över 2 500 meters höjd. 

Här finns två skidsystem: Grandvalira och Vallnord. Skidåkningen  
passar utmärkt både som nybörjare eller om man söker rejäla 
utmaningar. 

Med över 300 soldagar per år gör du också bäst i att packa 
ner solkrämen. Under den sköna solen avnjuter du en underbar 
måltid på en terrass på någon av det 40-tal restauranger som ligger  
i skidsystemet. 

Quality Travel anordnar populära paketresor till Andorra, där 
flyg, transfer, boende och pistguidning ingår. 

Nu lanserar man också resor till Pyrenéernas senaste uppstick-
are; Baqueria-Beret. En okänd och oexploaterad pärla med lika 
härlig skidåkning. Och precis som i Andorra finns här kulinariska 
upplevelser och skidåkning för alla! 

Boka på www.qtravel.se eller 0470-34 97 10

Snösäker skidåkning med 300 soldagar. Guideservice och rabatter på liftkort, skiduthyrning,  
arrangemang mm.
PS: Du behöver inte packa ner solkräm, den bjuder vi på!

Om du gillar fantastisk skidåkning med mycket sol, i bra snöförhål-
landen och kunna njuta av en lunch på en solig terrass på 2.500 
meters höjd  då ska du testa Andorra eller Baqueira i vinter.

Andorra har på några år blivit svenskarnas favorit. En formidabel 
succé med rekordmånga återkommande gäster.

Baqueira-Beret var förra vinterns nyhet och succé. Det ligger också i 
Pyrenéerna och är Spaniens största skidsystem.

Om du gillar Alperna 
kommer du att älska 

Pyrenéerna!

Andorra Baqueira- 
  Beret

Annons - storlek 251x120.indd   1 2019-09-19   10:25

Pyrenéernas 
bästa skidåkning
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Riksgränsen & Björkliden 
– Sveriges nordligaste skidorter

BJÖRKLIDEN ÄR SKIDORTEN med magnifik fjällmiljö, 25 nedfarter 
samt en fallhöjd på 538 meter – den tredje högsta i Sverige. Skid-
området 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. Det finns också 
flera lättillgängliga toppar för toppturer. 

Björkliden erbjuder även en mängd andra spännande vinterakti-
viteter. Följ med på en norrskensaktivitet eller upplev den vackra 
fjällmiljön från skoter eller hundspann. Familjer och barn är viktiga 
i Björkliden, här finns också barnområde, barnklubb och skidskola.

Björkliden Fjällby ligger vackert inbäddad bland mäktiga berg i 
Europas sista vildmark, med en fantastisk vy över Lapporten och 
Torneträsk. Du tar dig enkelt hit – tåget stannar mitt i byn, och 
väljer du flyg från Stockholm kan du ta dina första svängar tre tim-
mar senare.  Ett stenkast bort ligger Sveriges nordligaste skidort 
Riksgränsen, där trender uppstår och myter skapas. 

I RIKSGRÄNSEN HANDLAR mycket av skidåkningen om offpist, 
men långt ifrån allt. Här finns massor av riktigt bra pistade ned-
farter med gott om svängrum. Pisterna är ofta kuperade och 

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. 
Du kan åka båda systemen på samma skidpass.

vindlande och erbjuder riktigt kul skidåkning. 
Har du aldrig provat offpist tidigare är det i Riksgränsen du ska 

göra det. Här finns ”snäll offpist” mellan de pistade backarna, och 
samtidig utmaningar för den mer avancerade, som Uffes vägg, 
Rimfors och Nordalsfjället där Nordiska mästerskapen i extrem-
skidåkning körs i maj varje år. Ett tips är offpist-åket Norgesvängen 
där du åker över gränsen in i Norge! 

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

Självklart finns det även i år gemensamma skidpass för Björkliden 
och Riksgränsen. Det går gratis bussar dagligen mellan anlägg-
ningarna. 

Riksgränsens unika kombination gör att många skid- och snow-
boardåkare kommer tillbaka hit år efter år. I maj kan du även njuta 
av skidåkning i midnattssolen, ett mytomspunnet fenomen som 
knappast gör någon besviken, skidsäsongen slutar ju inte förrän 
vi firat midsommar! 

LAPPLAND
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Mycket lätt
Lätt
Medelsvår
Svår
Lågfartsområde
Skidvägar
Längdspår

Liftar
1    Linbanan, stolslift
2    Monneliften
3    Lasseliften
4    Ingemarliften
5    Anjaliften

Pister
1 Byggis
2 Hassebacken
3 Minimonne
4 Börjes
5 Dalberget
6 Fjällberget
7  Sjuan
8  Stigsvängen
9  Lassebacken
10 Ingemarbacken

11  Staffans
12 Västan
13 Ringbranten
14 Saxen
15 Anjabacken
16 Mickelpasset

 

Offpister
17 Granbacken
18 Lillians

Övriga platser
A    Tärnaby Fjällhotell,
    Skiduthyrning
B   Lägenheterna,
  Backvillan & Åkerlundska
C  Restaurang Tärningen
D  Fikastugan
E  Tärnaby Fjällby
F  Tärnaby Mountain View
G Sjukstugan
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DET HAR VARIT en kraftig utveckling i  
Hemavan de senaste åren och även skidan-
läggningen har förändrats. 

Hemavan valdes till årets skidanläggning 
2018 av SLAO och man har under de senaste 
3 åren bland annat byggt en ny gondollift, 
utökat snösystemet, och satt upp ny be-
lysning för utökad kvällsåkning. 

Den stora nyheten för i år är att man 
öppnar upp ett helt nytt område med en 
ny skidbacke och en skidlift – Fjällforsliften. 

Det nya området kommer vara perfekt  
för barnfamiljerna och för alla stugägare 
som får ski-in/out och lättare kan ansluta till 
resten av skidsystemet och slipper ta bilen. 

På Björk – Topprestaurang & Fjällbar  
kommer det bjudas på lite nya happenings.
Till exempel satsar man på skönt häng i  
baren på lördagar under namnet ”Lördags-
drinken”. 

Med ny restaurangchef är det ett måste 
att sladda förbi för att testa säsongens meny. 

På Björk händer mer spännande saker 
under vintern. Alla byns krögare och res-
tauranger satsar på ett nytt evenemang 

Hemavan och Tärnaby ligger naturskönt i Lapplandsfjällen, fem timmars bilresa från Norrlandskusten och endast 
två timmars flygresa från Stockholm. Flygplatsen råkar dessutom ligga några minuters promenad från närmaste lift. 
Långt från stadens väsen finner du dessa genuina orter där naturen ger ett mycket varierat aktivitetsutbud. 

Hemavan Tärnaby

TärnabyHemavan 

Hemavan Tärnaby
– skidorten där du åker skidor på riktiga fjäll

– Hemavan Fjällgourmet – långhelgen  
30 januari till 2 februari då det bjuds på unika 
mat- och dryckesupplevelser runt om i byn. 

I TÄRNABY HITTAR DU de historiska skid-
backarna där många väldigt bra skidåkare  
åkt före dig. Men skräms inte av deras  
prestationer. Skidåkning är prestigelöst 
i riktiga fjäll och här väntar sittlift och  
barnområden. 

Tärnaby satsar på rekordtidig öppning, 
redan i slutet av oktober öppnar Ingemar-
backen  – en av världen bästa slalombackar  
för säsongen. 

Tärnaby Sporthotell har ny ägarkonstella- 
tion. Magdalena Monne Fjällström, en av 
Tärnabys duktiga skidåkare är en av delägarna  
i anläggningen. Lagom till vintern står det 
nyrenoverade hotellet klart att ta emot gäster. 
Visionen är att Tärnaby Sporthotell skall bli 
ett centrum för entreprenörer som verkar 
inom olika fjällaktiviteter. 

Tärnaby Fjällhotell satsar ytterligare på 
aktiviteter;  Toppturslördagar – guideledda 
toppturer från mitten av februari till sista 

Hemavans Skidsystem
Fallhöjd  665 m
Liftar  10
Pister  28
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
Läs mer www.magasinhemavantarnaby.se

april som man kan förboka som enskild 
person. Därtill samarbetet med Extreme 
Sports Gathering 1-5 april med många fart- 
fyllda och spännande aktiviteter. 

Du som gärna åker längdskidor har en 
cirka sex månader lång skidsäsong fram-
för dig på bara natursnö där du kan välja 
mellan spår på kalfjället eller i fjällskog.
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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

HUR KOMMER DET SIG att ett så litet sam-
hälle som Tärnaby kan starta en klubb som 
skördar så stora framgångar. 132 segrar i 
världscupen och 12 VM-guld.

Förutom Ingemar Stenmark och Anja  
Pärson har också Stig Strand, Bengt Fjällberg 
och Jens Byggmark tagit segrar i världs- 
cupen eller medaljer i mästerskap.

Ett av alla barn som tidigt började åka 
var Magdalena ”Monne” Fjällström. Hon var 
två år när hon för första gången stod på ett 
par skidor. I dag är hon den klarast lysande  
stjärnan från Fjällvinden. Efter att ha varit 
skadad ett par säsonger är hon nu, 24 år gam-
mal, tillbaka i landslaget med målsättningen 

intakt: Att en dag bli bäst i världen. För kom-
mer man från Tärnaby och tävlar i skidåkning 
är det där man lägger ribban.

– Jag växte upp granne med Anja Pärson 
och hon var ju en helt vanlig tjej som dess-
utom var bäst i världen. Så det har inte direkt  
varit så att jag saknat förebilder, säger Monne. 

Monne berättar att hon höll koll på Anja 
från sitt fönster och när hon såg att grannen 
åkte till backen så följde hon efter. 

Sedan Jens Byggmark avslutat sin karriär  
så är det Monne som ska upprätthålla Fjäll- 
vindens position som världens mest fram-
gångsrika skidklubb.

– Jag kan känna ett visst tryck över att jag 
är det senaste hoppet från Tärnaby.

Det är först på äldre dagar jag inser hur 
väldigt bra mina föregångare faktiskt var. När 
jag var liten var det liksom självklart att de 
var bäst i världen och att jag också skulle bli 
det. Men ju äldre man blir desto mer inser 
man hur mycket som ska till.

90 år på toppen
Tärna IK Fjällvinden är världens 
mest framgångsrika skidklubb. 
I fjol firade klubben 90 år och 
har alltjämt åkare i den absoluta 
världstoppen.
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JÄMTLAND

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 klassisk svensk 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 HÄRLIG och rogivande vistelse 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 högfjällshotellet möts du av en genom-
syrande 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- och spårsystem och är 
lätt tillgängliga från hela området. Hela Trillevallen och Välliste är ett familje- och  
generationsparadis med ett brett utbud av nedfarter – alla lätt överskådliga, 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. Kommer 
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 vandrar-
hemskaraktär. 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.

Trillevallen
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Storlien – riktig 
skidåkning på riktig snö

FÖR DIG SOM ÄR LIVSNJUTARE är Storlien platsen för skön 
skidåkning med kalfjället alltid närvarande och vidsträckta vyer 
som tar andan ur dig. Blicka ut över fjälltoppar som Blåhammaren 
och Sylarna. 

Trots att du befinner dig mitt i fjällvärlden har du alltid nära till 
liften. Storlien ligger direkt på fjället omgivet av andra fjälltoppar. 
Destinationens storhet är att här erbjuds en stor variation av bo-
ende och aktiviteter i en genuin kalfjällsmiljö. Här finns vanligtvis 
det djupaste natursnötäcket i Sverige.

SKIDOMRåDET BESTåR AV 9 liftar och 23 nedfarter på Skurdals-
höjden. Varje vinter byggs även en Funpark upp med hjälp naturlig 
snö. Hotellöpan är den längsta nerfarten med sina 1 400 meter och 
med en behaglig lutning. 

Barnen har sitt paradis i backen Fjällfina, som ligger alldeles i 
närheten av stugbyn och backrestaurangen Rödluvan.

De svarta backarna Ravinen, Kortsvängen och Långsvängen är 
en utmaning för både friåkare och tävlingsåkare. För dig som hellre 
åker längdskidor väntar längdspår på 2,5 kilometer, 4,5 k kilometer 
(elljus) och 10 kilometer. Alla spår slingrar sig i en underbar fjällmiljö 
där du verkligen känner att du är i naturen. Dessutom finns ett 12 
kilometer långt spår på högfjället som speciellt i finväder är en ren 
njutning. 

En annan behållning i Storlien är skoteråkningen.

I FERUARI ARRANGERAS SKI TOUR 2020 under sex tävlingsdagar 
på fem olika arenor i Sverige (Jämtland) och i Norge. 

Touren ingår i världscupen för längdskidor och den 20 februari 
går en av etapperna mellan Storlien och Meråker i Norge. Det är 
ett distanslopp på 38 kilometer och när åkarna korsar landsgränsen  
är det första gången någonsin som ett världscuplopp går över en 
nationsgräns.

Storlien erbjuder skidåkning för både alpint och längd i en 
genuin kalfjällsmiljö. Här finns vanligtvis det det djupaste 
natursnötäcket i Sverige. Och i februari gästspelar världs-
eliten i längdåkning under en etapp av Ski Tour 2020.

Högsta fallhöjd  191 m
Antal liftar  9
Antal nedfarter  23, varav 3 belysta
Längdspår  220 km + 400 km rösade leder
Längsta nedfart  1 600 m
Funpark  ja
Barnområde  ja
Säsong  december – april

Hotell/Boende/Restauranger
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

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

Aktiviteter
Storliens liftar, +46 (0)647-70170, www.storlienhogfjallshotell.se 

Butiker
Storliens sportcenter, +46 (0)647-704 44, www.sportcenter.nu
Coop, +46 (0)647-700 08,  www.coopstorlien.se
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Kirkebyfjellet Mountain Lodge
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Kafe Sentrum
Sissels Spiseri

Tåg
Meråker station 
Kopperå station

Aktiviteter
Meråker Alpinsenter
Team Xitement
Bjørklia Husky Adventure
Meråkerfjell Ridesenter
Rypetoppen Adventurepark
Grova Skisenter

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

1

2

3

4

5

2

3

1

4

5

6

7 8

1

2

1
2

1

2

3

4

5

6

6

Övernattning
Högfjällshotellet
Fjäll-Lyor/lägenheter
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Fjälliens Stugby
Storvallen
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LIKA OÄNDLIGA ÄR möjligheterna till oförglömliga skidupplev-
elser. Tänndalens alpina värld är en gnistrande vit buffé; full av vita 
delikatesser på höga och snösäkra höjder. Det alpina skidsystemet 
i Tänndalen serverar hela 53 omväxlande nedfarter, både ovan 
och nedan trädgränsen. Alltid mjukt böljande och välpistade. Djup 
offpist är aldrig långt borta. Inte heller utmanande skogsåkning.

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. 

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. I Hamra hittar du ytterligare  
ett barnområde för de allra minsta åkarna. Här finns åkband,  
liftar och roliga figurer i backen. 

Freeride Paradise är det liftburna offpist-området där åkarna 
själva designar linjer och hopp. I Freeride Paradise finns den  
unika björkparken med rails och features byggda av fjällbjörk 
från Tänndalen.

I Hamra ligger den stora 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 och Skarvarna. Grundkurs i lavin-
kunskap ingår. Funäsfjällen har också fjällens största spårsystem, 
med totalt 30 mil spår. Den sällsynt vackra ”Solskensturen” 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. Här, 720 meter över 
havet, är den sköna fjällkänslan alltid närvarande, mäktiga 
toppar reser sig i alla väderstreck och vidderna är oändliga.

Fallhöjd 295 m
Antal nedfarter 53
Längsta pist  1 600 m
Liftar  12
Kvällsskidåkning   ja
Funpark  ja
Längdspår  300 km preparerade
Restauranger 8
Säsong  Preliminärt  31 oktober till 3 maj
Telefon  0684-155 00
E-post bokning@tanndalen.com
Hemsida www.tanndalen.com

Tänndalen

9 288 kr/vecka
i fyrbäddslägenhet inkl. skipass  
(två vuxna och två barn under sju år)  
och slutstäd (gäller 4 jan–8 feb).

Boka på 0684-155 00
tanndalen.com

Skandinaviens 
bästa skidort!

(Enligt Nordic Bench  
marknadsundersökning  

om skiddestinationer  
i skandinavien.)Älskat av 

      skidåkare.
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MED 30 MIL preparerade längdspår, 42 ned-
farter på berget, mängder av orörd offpist 
och en massa skoj för både små och stora är 
Ramundberget en perfekt mix för den som 
gillar vinter och riktig snö. 

Utmärkelserna har genom åren regnat 
över Ramundberget, som utsetts till både 
bästa familjedestination och bästa skidort. 
Förklaringen till det visar sig så snart du kom-
mit dit. Här finns alla möjligheter till en härlig 
vistelse, dessutom samlat på gångavstånd.

Nordic Ski i Funäsfjällen, som Ramund-
berget är en del av, är världens största sam-
manhängande spårsystem för längd- och 
turåkning. Här tränar världseliten, här sliter  
motionärerna och här njuter turåkarna och 
familjerna i sitt eget tempo. Spåren går i dal-
gången och uppe på fjället och kan erbjuda 
såväl tuffa som snällare utmaningar. 

I Ramundbergets liftsystem dominerar 
natursnön. Det här är en av de mest snösäkra 
skidorterna i Sverige och ofta ligger nysnön 
djup, orörd och inbjudande utanför pisterna.  
Här finns fint preparerade pister i alla svårig- 
hetsgrader, lättillgänglig lössnö- och toppturs-
åkning och också skogsskidåkning speciellt 
anpassad för barnen. Missa för allt i världen 
inte pisten Prima, som av skidsajten Freeride 
blivit utsedd till Sveriges bästa pist 2019.

Ramundberget 
– ett vinterparadis för snöälskare
Längtar du också efter riktiga fjäll med riktig snö? Efter en plats där du inte 
behöver välja mellan äventyr och lugn och ro? Där skidåkningen är riktigt rolig 
samtidigt som barnen har det bra? Alltihop finns i Ramundberget, en liten plats 
vid vägs ände, full av stora upplevelser och vackra vyer. Med hela fjället som fond 
kan du njuta av både snö, skidåkning och god mat – allt inom promenadavstånd.

Den goda snötillgången gör det inte bara 
vackert och riktigt vinterlikt utan skapar ock-
så sköna förhållanden i backen med lagom 
mjuk och greppvänlig snö. För den som hellre 
åker opistat finns massor av möjligheter i  
den glesa fjällbjörkskogen. Häng med på  
Sveriges kanske enda anti-pist-visning där 
guiderna tar dig med på säkra äventyr över 
hela systemet, bara inte i pisten. En garanterat 
annorlunda upplevelse.

Ramundbergets maskot Mickelina är 
alltid i närheten och ser till att barnen har 
kul både i och utanför backen. Barnens eget 
skidområde kallas LillRamis och här händer 
det roliga grejer varje dag. Mickelina själv 
kommer såklart på besök med kramar och 
hon har också sitt eget kravcertifierade café 
alldeles intill med ett extrafint lekrum. 

Ramundberget utnämndes 2019 till Sveriges  
bästa skidort för barnfamiljer, Sveriges bästa 
pist, Sveriges andra bästa offpistberg, Sveriges  
fjärde bästa park och tillsammans med sina 
närmaste grannbyar Bruksvallarna och 
Funäsdalen, samt Tänndalen är de Sveriges 
bästa skidort.

Ramundberget

Fallhöjd  300 m 
Antal nedfarter 42
Längsta pist  1 650 m
Liftar  10
Barnskidområden  2
Restauranger/caféer 7
Skoterleder  610 km, preparerade. 
Längd  300 km, preparerade klassiskt 
 och skate, 450 km rösade 
 turspår
Parker  2
Säsong  15 november – 19 april
Telefon  0684-66 88 00
E-post bokning@ramundberget.se 
Hemsida www.ramundberget.se
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FUNÄSDALEN MED SIN levande fjällby är 
själva navet i Funäsfjällen, och den första 
destinationen du anländer till med bil. 
Vid foten av Funäsdalsberget ligger byn 
med sport- och matbutiker, systembolag 
samt strax under 1 000 bofasta invånare. 
Här finns också Hotell Funäsdalen centralt  
beläget och ett av få hotell som har öppet 
större delen av året. 

Hotellet tillhör den svenska fjällvärldens 
mer klassiska hotell med anor från 1947.  
Här finns en välkomnande fjällkänsla som 
sitter i väggarna sedan snart sju decennier.  
Hotellrummen har nyligen renoverats  
och finns i olika standard och prisklasser. 
Många av dem har utsikt över Funäsdals-
sjön samt fjällmassivet Skarvarna.

EN KORT PROMENAD från hotelldörren 
når du Funäsgondolens dalstation. Därifrån 
tar turen upp till toppstugan på Funäsdals-
berget knappt fem minuter. Häruppe, på 950 
meter över havet, börjar några av Funäs-
fjällens största skidupplevelser. Fallhöjden 
per åk är hela 300 meter, den bästa siffran 
i hela 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, samt tillgång 

till 300 km i området
Restauranger 6
Säsong  nov–april
Telefon  0684-214 30
E-post info@funasdalenberghotell.se
Hemsida www.funasdalenberghotell.se

Funäsdalen 
– med skidåkning från november till april
En av Skandinaviens bästa skidorter enligt en färsk 
undersökning från analysföretaget Nordic Bench.

Funäsdalen 

Generellt är det här vuxen skidåkning, det 
är ingen slump att många landslag tränar 
häruppe under tidig säsong. Fler än hälften 
av de 18 nedfarterna är röda och blå. Av 
de tre svarta är ”Nol i Egga” en av fjällens  
absolut brantaste. 

Men minstingarna är inte bortglömda.  
De har hur kul som helst i de två egna om-
rådena ”Lolandet” och ”lillparken Lolandet” 
som bjuder på banor, små hopp och terräng-
vågor och ligger alldeles intill ”Kåvans Gäst-
center” med servering, solaltan, värmestuga 
och skidskola. Det finns även en park för dem 
som gillar att hoppa. Den är rankad som en 
av fjällens absolut bästa. 

VILL DU åKA LÄNGD finns ett längdspår 
längst upp på toppen, med milsvid utsikt 
över fjällen runt omkring. Missa heller inte 
Funäsdalens toppstuga högst upp med 360 
graders storslagen vy kombinerat med 
god mat och dryck. Här är ett bra tillfälle 
att återses på lunch om en del av familjen 
åker längd och en del utför.

När dagen på berget är slut finns flera 
restauranger i byn. Hotell Funäsdalens 

egen restaurang har kvällstid en à la carte-
meny med hög nivå och lokala råvaror från 
Härjedalens skogar, fjäll och sjöar. Det är 
mycket ren, vilt, fjällfisk, bär och svamp. 
Väljer du öl till maten är även den lokal-
producerad. 

hÄRJEDALEN
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Lofsdalen – den lilla byn 
med den stora skidåkningen! 

LOFSDALEN ÄR DEN familjevänliga byn. Här finns skidåkning för 
den minsta nybörjaren såväl som fartfantasten som söker rejäla 
utmaningar. Med sina 492 fallhöjdsmeter erbjuder Lofsdalen högst 
fallhöjd söder om åre och här kan du njuta av hela 25 nedfarter i 
soligt söderläge. Den längsta nedfarten är hela 3,4 kilometer lång. 

Att familjer trivs så bra på orten beror dels på de obefintliga 
liftköerna och breda barnbackarna där liftvärdarna alltid hjälper  
de minsta upp i liften samt att det finns en sådan variation i åkningen.  
Flera dagar i veckan finns det möjlighet att träffa den blå björnen 
Loffe och de som vill är välkomna att hänga med på hans roliga 
aktiviteter i Loffeklubben. 

Aktiviteter, restauranger och butiker är lättillgängliga och det 
finns gott om boende med ski-in ski-out. Till säsongen 2019/2020 
tillkommer bland annat två nya boendeområden med lyxiga, stora 
parhus och direkt-access till backarna.

Lofsdalen har ett stort och välskött ledsystem för både längd-
skidåkning, skoter och turskidåkning. Det finns flera lättillgängliga 
utflyktsmål. Lederna prepareras flera gånger i veckan och kantas 
av grillkåtor och vindskydd. De senaste åren har det gjorts stora 
investeringar i längdspåren med ny skyltning, skidbro och skidtun-
nel, digitala spårguide och mysiga rastplatser. Bäst av allt det 1,5 
kilometer långa längdskidspåret med snögaranti från 1 november. 

Det finns flera mat- och dryckesupplevelser som förhöjer  
vistelsen i Lofsdalen. Det lokala bryggeriet Orsholms brygghus 
förser restaurangerna i byn med öl bryggd på Lofsdalens friska 
fjällvatten. På toppen av skidfjället Hovärken ligger en rund glasbar, 
Lofsdalen Skybar, som serverar god dryck och lättare luncher. I 
källaren vilar 400 personliga tunnor med Mackmyrawhisky i Eu-
ropas högst belägna whiskylager. Efter en dag i backen väntar 
roligheter i Aktivitetshuset, som har restaurang, bowling, inom-
huslekland och mycket mer.

Det är inte konstigt att Lofsdalen är barnfamiljernas favorit. 
Här finns varierande utförsåkning, lekfulla barnområden, 
aktivitetshus, välpreparerade längdspår och skoterleder.

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  13 december – 19 april
Telefon  0680-413 50
E-post   info@lofsdalen.com
Hemsida   www.lofsdalen.com

Lofsdalen
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Idre Fjäll 
– en fjällsemester med extra allt
Sveriges sydligaste fjäll är för många också de närmaste 
och mest lättillgängliga. Här ligger Idre Fjäll – en klassisk 
skidort med varierande skidåkning i alla fyra vädersträck. 
I år finns chansen för en ännu härligare fjällsemester då 
det satsas rejält på nya restauranger, evenemang och 
riktigt bra artister.

Fallhöjd  307 m 
Antal liftar  24
Antal pister  41
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

– VI MÄRKER ATT fler och fler kommer hit för att de söker något 
mer än en skidort och bra skidåkning. När man kommer hit kom-
mer man till en helt annan miljö. Att stå på toppen av Gränje-
svålen och blicka ut över Städjan och Nipfjället tar nästan andan 
ur en, säger Tommy Halvarsson som är marknadschef på Idre Fjäll.

Tack vare sitt geografiska läge, och fleråriga arbete med att 
spara och göra snö, är Idre Fjäll en snösäker skidort, som kan  
garantera snöpremiär redan i oktober varje år.

– Här får du varierande skidåkning i alla fyra vädersträck. Det 
kanske man inte riktigt tänker på, men det innebär ju att om nordan-
vinden biter i eller vårsolen ligger på, kan du alltid välja den sidan 
av Gränjesvålen där vädret och snön är som bäst, säger Tommy.

 
– EFTERSOM MATEN BLIR en allt viktigare del av semesterupp-
levelsen gör vi nu en stor satsning på restaurangerna här på Idre 
Fjäll, berättar Tommy.

I december öppnar två nya restauranger och en bar.
– Melker Anderssons koncept Kött & Fiskbaren flyttar in, och i 

anslutning till den bygger vi ny bar och loungedel, säger Tommy. 

TILL VINTERN SATSAS det stort på nöjesutbudet – som ska  
breddas för fler målgrupper och vässas ännu några snäpp för  
barn och ungdom.

 – Jag sticker ut hakan och vågar påstå att vi har vinterns bästa 
artister, säger Tommy Halvarsson. 

DALARNA WWW.IDREHIMMELFJALL.SE 
FACEBOOK.COM/IDREHIMMELFJALL

INFO@IDREHIMMELFJALL.SE 
TEL. 0253-402 00
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invigning
I norra Dalarna djupt inne i de orörda skogarna ligger en magisk plats som nu håller på 
att vakna till liv - Idre Himmelfjäll, den första nya skidanläggningen i Sverige på 30 år!

 i är en modern alpin anläggning där åkglädje går hand i hand med miljötänk. Pistsystemet är byggt 
 i ”Colorado”-stil med slingrande nedfarter framdragna genom trolsk fjällskog. Skogen är viktig på  
 Himmelfjäll och därför har vi gallrat försiktigt för en naturnära skidupplevelse. Har du tur kanske du 
stöter på någon av alla de invånare som bott här på fjället sedan urminnes tider.

18 nedfarter och 8 liftar tar dig runt i det breda skidsystemet. Våra backar är naturliga, roliga, svängiga och 
omväxlande. Vi erbjuder gröna, blåa och någon röd nedfart där högsta fallhöjden är på 323 meter och den 
längsta backen mäter hela 3,2 kilometer. För dig som vill åka längdskidor finns spår som tar dig vidare ut i 
ett gnistrande vinterlandskap och Idre Fjälls 84 kilometer preparerade spår. 

OS-vinnaren och alpinstjärnan 
FRIDA HANSDOTTER är vår 

ambassadör och rådgivare på 
Idre Himmelfjäll. Hon dyker ibland 

upp på våra evenemang och tävlingar.

FAKTA: BOENDE SKI IN - SKI OUT · 18 NEDFARTER · 8 LIFTAR · SKIDSKOLA · SKIDUTHYRNING · LÄNGDSKIDÅKNING · RESTAURANG
AFTER SKI · TURSKIDÅKNING · 180 MIL SKOTERLEDER · SKOTERUTHYRNING · GUIDADE SKOTERTURER · HUNDSPANN

– 17 december 2019 –      

EVENEMANG I VINTER: Invigning · Jul- och Nyårsfirande · Längdläger med Sportkullan · Skistarts testhelg · GS/SG läger för U12 – U14 
Teknikläger med Håkan Westin · Familjeshow med Tomteland · Familjedag i backen · Påskfirande · Avslutningshelg

BYGG DIN EGEN FJÄLLDRÖM 
TOMTER TILL SALU

Byggklara tomter från 395.000 kr

Idre Fjäll
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I norra Dalarna djupt inne i de orörda skogarna ligger en magisk plats som nu håller på 
att vakna till liv - Idre Himmelfjäll, den första nya skidanläggningen i Sverige på 30 år!

 i är en modern alpin anläggning där åkglädje går hand i hand med miljötänk. Pistsystemet är byggt 
 i ”Colorado”-stil med slingrande nedfarter framdragna genom trolsk fjällskog. Skogen är viktig på  
 Himmelfjäll och därför har vi gallrat försiktigt för en naturnära skidupplevelse. Har du tur kanske du 
stöter på någon av alla de invånare som bott här på fjället sedan urminnes tider.

18 nedfarter och 8 liftar tar dig runt i det breda skidsystemet. Våra backar är naturliga, roliga, svängiga och 
omväxlande. Vi erbjuder gröna, blåa och någon röd nedfart där högsta fallhöjden är på 323 meter och den 
längsta backen mäter hela 3,2 kilometer. För dig som vill åka längdskidor finns spår som tar dig vidare ut i 
ett gnistrande vinterlandskap och Idre Fjälls 84 kilometer preparerade spår. 

OS-vinnaren och alpinstjärnan 
FRIDA HANSDOTTER är vår 

ambassadör och rådgivare på 
Idre Himmelfjäll. Hon dyker ibland 

upp på våra evenemang och tävlingar.

FAKTA: BOENDE SKI IN - SKI OUT · 18 NEDFARTER · 8 LIFTAR · SKIDSKOLA · SKIDUTHYRNING · LÄNGDSKIDÅKNING · RESTAURANG
AFTER SKI · TURSKIDÅKNING · 180 MIL SKOTERLEDER · SKOTERUTHYRNING · GUIDADE SKOTERTURER · HUNDSPANN

– 17 december 2019 –      

EVENEMANG I VINTER: Invigning · Jul- och Nyårsfirande · Längdläger med Sportkullan · Skistarts testhelg · GS/SG läger för U12 – U14 
Teknikläger med Håkan Westin · Familjeshow med Tomteland · Familjedag i backen · Påskfirande · Avslutningshelg

BYGG DIN EGEN FJÄLLDRÖM 
TOMTER TILL SALU

Byggklara tomter från 395.000 kr
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SKISTAR SÄLEN BESTåR av fyra skidom-
råden med familjär skidåkning med stor 
variation. 

Här finns ett stort aktivitetsutbud med 
unika Experium som har en mängd inom-
husaktiviteter som, bland annat, vågsurf, 
äventyrsbad, bastuvärld, bowling och SPA. 
Populära snögubben Valle bjuder på hög-
kvalitativa barnshower och bus. Här finns 
även en mängd restauranger.

SkiStars skidområden sträcker sig från 
Lindvallen via Högfjället och Tandådalen och 
Hundfjället. Skid- och badbussen finns helt 
gratis för alla med SkiPass, vilket gör det lätt 
att vara gäst i Sälen. Bo kan du göra i härliga 
fjällstugor, på hotell, i mysiga stuglägenheter 

Sälen  
– Skandinaviens största skidort
Du kan nu flyga till nya flygplatsen i Sälen från flera städer i 
Sverige i vinter. BRA flyger direkt från Stockholm/Bromma, 
Malmö, Göteborg, Ängelholm/Helsingborg och Växjö samt 
finns ett flertal flyglinjer via Bromma att välja bland. 

SkiStar Säleneller fristående lyxiga hus. Alternativen är 
många och passar alla plånböcker.

Barnfamiljerna älskar Sälen med sin 
familjevänliga åkning och den tillrättalagda 
skidåkningen för barn. 

Säsongens största nyhet är naturligtvis 
Scandinavian Mountains Airport som invigs 
i december 2019. 

Men det stannar inte där! Sälen fortsätter  
att utvecklas mot en internationell fjäll-
resort, bland annat genom byggnation av 
flera moderna boenden, där flertalet ligger 
på bästa ski in/ski out-läge. 

Sälen har nu också bättre parkerings-
möjligheter och roligare skidåkning med 
ännu en Fun Ride. 

Lindvallen

Lindvallen

Hundfjället

Högfjället

Tandådalen

Fallhöjd  303 m
Högsta åkhöjd   860 möh
Total åklängd   82 km
Antal liftar  90
Antal pister  100
Antal skidlärare  ca 60
Barnområde   ja, 12
Parker  3
Elbelysta backar  ja
Säsong  från säsongsstart – april
Hemsida  skistar.com
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Vår resort har allt för familjen: 13 restauranger och barer, ski-in/ski-out och 
barnbackar utanför dörren, spa, yoga, biograf och Skandinaviens största After Ski. 

Våra hotell ligger 18 minuter från gaten. Boka flyg på flygbra.se

www.hogis.se |  www.gammelgarden.se

Välkommen till 
Scandinavian Resorts 

En värld av upplevelser för livsnjutaren
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FOKUS LIGGER SOM alltid i Kläppen på barnfamiljerna. Livet i 
Sälenfjällen ska vara  enkelt, roligt och med mycket att välja på 
och redan nu flaggar familjen Eriksson som äger Kläppen, för ett 
helt nytt skidområde med nya backar redan nästa år.

Många väljer Kläppen för att det ger så mycket skidåkning utan 
att tid behöver spillas på liftköer. Med gondolen blir resan upp en 
del av skidupplevelsen, där man som gäst hinner värma sig, vila 
benen och dela erfarenheter med andra skidgäster. Gondolen är 
Sälens enda och kan transportera 2 400 personer i timmen. 

I år satsas det på boende och mat, med nya hotell, Halster Bar 
& Bistro och en helt ny scen för underhållning och after ski. Något 
som också uppskattas är det nya bageriet som serverar morgon-
brödet, goda bakverk under dagen och pizza mot kvällen. 

Förutom ett stort matutbud så är skidåkningen lika varierande. 
Från barnens lilla snowpark, till stora Kläppen Snowpark med 
hopp i världsklass som drar till sig skideliten från hela världen. 
Här finns också 37 välpreparerade pister i olika svårighetsgrad, 
med den gemensamma nämnaren att alla kan åkas från toppen. 
Den längsta heter Lämmeltåget och är tre kilometer. 

När solen lyser hittar du den alltid på Kläppen, eftersom det 
finns nedfarter i alla fyra väderstrecken. Eftersom vi skapat alla 
backarna själva, är varje kurva och utsiktsplats genomtänkt för att 
du ska få vackra vyer och härliga carvingsvängar. Dessutom har 
vi sparat gott om skog som skyddar dig och snön om det blåser. 

Varje natt körs pistmaskinerna och ett skönt underlag väntar 
på morgonen.

Nästan alla stugor har ski in/ski out-läge och med smidiga 
förbindelseliftar tar du dig dit du ska. Det är enkelt att hitta i såväl 
skidsystemet som på anläggningen och det är nära till reception, 
restauranger och shoppar. En liten matbutik finns på Kläppens 
Camping ett stenkast bort.

Kläppen
– växer med fortsatt familjefokus
Kläppen fortsätter att växa och i år presenteras ett helt 
nytt hotell, eget bageri och ny restaurang. Med Hotell 
Kurbits kan gästerna både gå till dukad frukostbuffé och 
samtidigt ha tillgång till eget självhushåll i moderna 
lägenheter direkt i backen. 

Fallhöjd 315 m
Antal pister 37 
Antal liftar 21
Snowpark 3
Längdspår 39 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 13 december – 13 april 
Telefon 0280-962 00
E-post info@klappen.se
Hemsida www.klappen.se

Kläppen

/klappenski Kläppen Ski Resort@klappenski

SVERIGES BÄSTA SNÖGARANTI!
Snögaranti: 14 pister och minst 2 km längdspår 
från säsongsstart den 13 december till stängning.

BOKA TIDIGT RABATT!10% på Skipass 20% på Skidhyra
(innan 28 november)

klappen.se

DALARNA
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DE SENASTE åREN har stöten investerat  
runt 300 miljoner kronor i att utveckla  
anläggningen. Resultatet är bland annat 
ett helt nytt skidområde, Dalarnas längsta 
6-stolslift och ett rejält utbyggt snölägg-
ningssystem. 

Ett kvitto på att satsningarna är upp- 
skattade är att branschorganisationen SLAO 
gett Stöten den prestigefulla utmärkelsen 
årets Skidanläggning.

Stöten erbjuder totalt 47 nedfarter, där-
ibland Älvan som rankas som en av Sveriges 
fem bästa pister och World Cup-backen som 
går hela vägen från svart till grönt.

Stöten är Sälenfjällens nordligaste anläggning. Här finns den högsta fallhöjden i Sälen och 
förutsättningar för en perfekt vintersemester för alla, oavsett ålder och åkförmåga. 

Stöten  – Årets Skidanläggning

Fallhöjd   370 m
Antal liftar   22 
Antal pister   47 varav 3 Skiroutes
Äventyrsarenor   7 varav 2 parker
Längdspår  45 km
Skidskola  ja
Barnområde   ja
Antal bäddar   8 000
Restaurang, bar, cafe  ja, 12 st
Säsong    12 december – 19 april
Telefon   0280-75 000
E-post    info@stoten.se
Hemsida    www.stoten.se

Stöten 

Här bjuds också flera kilometer långa  
nedfarter i färgerna blått och grönt. Bland 
annat Mormors störtlopp som är Sälens 
längsta nedfart, hela 3 060 meter åkglädje. 
Allt med milsvid utsikt över svensk och 
norsk fjällvärld.

I OCH MED att den nya flygplatsen, Scan-
dinavian Mountains Airport, öppnar väntas  
fler gäster till Stöten, både från Sverige och 
andra länder. 

För att möta efterfrågan byggs boendet 
ut i olika etapper. Totalt tillkommer 3 500 
nya bäddar fram till säsongen 2021, varav  

1 000 inför denna vinter. Liksom alla övriga 
boenden får även dessa ski in/ski out-läge.

Det finns boendealternativ för alla  
smaker och plånböcker, allt från enklare  
prisvärd logi till topputrustade nyprodu-
cerade livsstilsboenden med generösa ytor. 

FÖR DE ALLRA MINSTA skidåkarna finns 
den populära Vargklubben där barnen får 
busa, leka och pyssla i varglyan. 

Förra årets nyhet, rullbandet Vargys  
Tunnelbana, kompletteras i vinter med en 
skidkarusell med knappliftar som barnen 
kan åka runt i och öva på att stå på skidorna.

DALARNA
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Fallhöjd 165 m
Antal liftar 13
Antal pister 22
Längdspår 13 mil längdspår, varav 9 km elbelysta, 
 Officiellt Vasaloppscenter
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong november – april 
Telefon 0772-28 01 00
E-post info@orsagronklitt.se 
Hemsida www.orsagronklitt.se

Orsa Grönklitt erbjuder något för alla! Upplev det bästa av 
vintervärlden, längdåkning i världsklass eller utförsåkning 
i olika svårighetsgrad och väderstreck. Passa även på att 
besöka den åretrunt-öppna Rovdjursparken. 

Orsa Grönklitt 
– häftiga rovdjursupplevelser!

Jullov för familjen, från 

8 295 kr
Gäller vid bokning av stuga  
med 4 bäddar 22–29/12

Orsa Grönklitt

HÄR ÄR DET NÄRA till allt, låt bilen stå och njut av Dalaskogarna 
– rika på natursnö och boende i en genuin miljö. Toppstugan som 
ligger på 571 m ö h är kronjuvelen på berget, med god mat och 
fantastisk utsikt. Orsa Grönklitt bjuder på 22 nedfarter, 14 liftar och 
13 mil längdspår, matbutik, restauranger, grillkiosker och caféer. 

Liftsystemet har både lätta partier och mer utmanande, men allt 
är på samma ställe. Barnens favorit är såklart Blåbärsskogen där 
maskoten Bärra bor med sina vänner. För de äldre barnen finns 
både snowpark, skicrossbana och skidberget med sin stora varia-
tion av pister bjuder på rolig åkning för hela familjen. Är det premiär 
på alpina skidor så ger det inbjudande barnområdet en fin start på 
skidkarriären med sina lättåkta gröna pister fulla med roliga figurer, 
pinnar, portaler, bågar och små hopp att lära sig svänga runt. Här 
finns både knappliftar, liftkarusell och åkband för att ta sig upp i 
backen. Självklart finns det även skidskola för alla åldrar och nivåer 
både i grupp och privatlektioner. Intill ligger mysiga grillplatser, 
pulkabacke och värmestuga. Om föräldrarna vill göra några åk på 
egen hand är barnen trygga tillsammans med skidlärarna i skid-
dagiset Varglyan med pyssel, lek och film. Vissa dagar är det även 
afterski, disco och Bärras födelsedagskalas. En annan höjdarupp-
levelse är rovdjursspaning på skoter tillsammans med skidlärarna. 

Längdåkningen i Orsa Grönklitt håller absolut toppklass med 
13 mil längdspår. Från de lite tuffa elitspåren till spår som bara är 
avkoppling och vackra vintervyer. För barnen finns det flera korta 
längdspår runt om i anläggningen. Vid skidstadion hittar du Längd-
centrum, en unik facilitet med butik, skidservice, testcenter och 
längdskidskola.

En av de mer spektakulära aktiviteterna som gör Orsa Grönklitt 
unikt, är ett besök i Orsa Rovdjurspark. Här kan du uppleva stora 
rovdjur från norra halvklotet i naturliga miljöer. Brunbjörnarna har 
gått i ide men lo, varg, isbjörnar, tigrar och två olika typer av leo-
parder lever i sina stora hägn intill både slalombackar och längdspår. 

Orsa Grönklitt och Orsa Rovdjurspark erbjuder en komplett  
upplevelse året om!
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Kortvecka i stuga fr 995 kr
Boka vårt Ut-och-njut erbjudande 
med bl a 50% rabatt på inträde till 
relaxavdelningen och slutstädning. 
Gäller v 2-6 och 11-14. Läs mer och 
boka på www.bjursas.com 

Boka påbjursas.com
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DALARNA

DE FLESTA KÄNNER till Bjursås för den fina 
utförsåkningen fördelad på 21 pister. Men 
här finns så mycket mer. Sex mil längd-
skidåkning, hundspann, isfiske, skoter och 
isbana för spark (som finns att låna) eller 
promenad är några exempel. 

Efter utomhusaktiviteter är det härligt 
att besöka Relaxen med bubbelpooler och 
bassäng eller någon av restaurangerna.

 Förstagångsgästerna förvånas ofta över 
det breda utbudet, men det är mysfaktorn 
som Per Kempe, vd och ägare, gärna slår 
ett slag för.

– I dessa tider av ständig uppkoppling  
och högt tempo är vi något av en oas. 
Frisk luft, lugnt tempo, familjeaktiviteter 
och vackra vyer. Vi får ofta höra att våra  

Bjursås 
– en komplett vinterupplevelse på nära håll
Bjursås är en klassiker i Skidsverige. Trots närheten till Mälardalen är här 
riktigt snösäkert och det finns gott om aktiviteter för hela familjen.

Fallhöjd  190 m
Antal liftar  10
Antal pister  21
Längsta nedfart  1,3 km
Längdskidspår  ja, 60 km inkl. Sörskog
Kvällsåkning  ja, tisdagar och torsdagar
Skidskola   ja
Barnområde   ja, 2
Restauranger   ja, 3 inkl. Dössberget        
Bassänger   3
Telefon   023-77 41 77
E-post   info@bjursas.com
Hemsida   www.bjursas.com

Bjursås
gäster upplever riktig kvalitetstid tillsam-
mans när de är hos oss. Det är den finaste 
komplimang vi kan få.

Han fortsätter:
– Vi får faktiskt ofta höra att vi är den 

mysigaste skidorten. Något vi är stolta över 
och tycker är fantastiskt betyg med tanke 
att vi bara är någon timme från Mälardalen.

 I Bjursås kan du ställa bilen. Både stugor  
och camping ligger i direkt anslutning till 
backe, restauranger och aktiviteter. 

I backarna finns också, till exempel, två 
barnområden, två snowparks och även en 
luftkudde som passar för stor som liten. 

Självklart finns välsorterad shop & hyra 
samt en skidskola för alla i familjen som vill 
förbättra tekniken.

 



Fjällguiden 2019-202036  

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Järvsöbacken 
– en självklar familjefavorit

DEN SNABBA 6-STOLS expressliften tar 
skid- och snowboardåkare till toppen på 
drygt två minuter.  

Med 20 pister, åtta liftar och en riktigt 
vass snöpark är Järvsöbacken perfekt för 
alla. Här finns allt från mycket lätta, gröna 
backar, till tuffa svarta pister. Järvsöbacken 
är en av Sveriges tio mest besökta skid- 
anläggningar föregående säsong.

I Järvsöbacken är barnen hedersgäster 
och därför har man satsat på två barn- 
områden med rullband, knappliftar och 
enkla breda backar. Det södra barn- och 
skidområdet ligger i direkt anslutning till 
Bergshotellets entré. 

Bergshotellet är ett nybyggt ski in/ski 
out-hotell för hela familjen. Det ligger mitt i 
Järvsöbacken i anslutning till Järvsö centrum 

Succén fortsätter! Med nya snabba 6-stols expressliften och med barnvänligt 
ski in/ski out-hotell och tre timmar från Stockholm är Järvsöbacken perfekt 
för barnfamiljen.

Fallhöjd 200 m 
Antal liftar 8
Antal pister 20
Längsta nedfart  2 000 m
Skidskola ja
Belysta längdspår  2 km
Säsong december-april
Telefon 0651-415 50
E-post info@jarvsobacken.se 

info@bergshotellet.se
Hemsida www.jarvsobacken.se 

www.bergshotellet.se

Järvsöbacken
 och med Järvzoo direkt utanför dörren. Här 
finns stora rymliga familjerum, en vacker 
ljus restaurang med utsikt över berget, en 
skishop och skiduthyrning, allt under samma 
tak, vilket gör din vistelse både enkel och 
bekväm. Järvsöbacken är en av Sveriges 
snabbast växande familjeanläggningar för 
skidåkning.

Under skidsäsongen erbjuder hotellet  
kostnadsfria aktiviteter för de minsta  
hotellgästerna och yoga för de vuxna. 

åk skidor med barnen på Järvsös LOA-
veckor som är de mest prisvärda veckorna  
för barnfamiljen. Då får barn upp till och med 
6 år gratis skipass, skidhyra och skidskola.

Järvsöbacken är en plats som bjuder på 
god service, trevligt bemötande och har 
många återkommande gäster.

hÄLSINGLAND
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Kungsberget 
– snabbt växande skidparadis

SEDAN BRANÄSGRUPPEN köpte Kungsberget för cirka 15 år sedan 
har de gått från att vara en dagsanläggning till en skidort. Stor-
satsningen på anläggningen, med det strategiska läget i hjärtat 
av Sverige, har tagit dem upp till en nionde plats när det kommer 
till antal skiddagar i landet. 

Idag erbjuder Kungsberget 22 nedfarter och ett boendeutbud 
bestående av 1 950 bäddar. Dessutom började man förra året med 
kvällsåkning, vilket de kommer att fortsätta med i år.

– Kvällsåkning varje kväll har varit väldigt populär. Även i år 
kommer vi att ha öppet till 21.00 på torsdagar och 19.00 övriga 
dagar, säger Martina Svensson, platschef i Kungsberget.

På anläggningen finns det något för alla. Allt från nybörjare till 
mer vana åkare, samt både barn och vuxna kan hitta backar och 
aktiviteter som passar dem. Precis som hos systeranläggningen 
Branäs finns ett tydligt fokus på att kunna erbjuda ett trevligt 
resmål för barnfamiljer, men framförallt på att leverera en fantas-
tisk helhetsupplevelse och så bra skidåkning som möjligt – oavsett 
vem du är. årets nyheter på området ska bidra till en ännu bättre 
vistelse för besökaren, både i backen och bredvid.

– Den nya Kungslodgen kommer att stå redo med massa  
moderna lägenheter med åtta bäddar och fullutrustade kök. Men 
det som kanske är mest spännande är att vi är först i Sverige med 
en Big Air Bag Landing.

Den nya hoppkudden skiljer sig från många andra, då den har 
en lutning som påminner om en skidbacke. Det gör att den ger 
en känsla som är mer lik den som man får i ett vanligt hopp. Du 
kan enkelt åka vidare när du har landat. Kungsberget är precis 
som Martina nämner först i Sverige med denna typ av hoppkudde, 
vilket säkerligen kommer att locka skidentusiaster från hela landet. 

Många av anläggningens besökare återkommer varje år och 
säsongskorten säljer alltid lika bra. Vad som dock är tydligt är att 

Endast två timmar från Sveriges huvudstad hittar du en av 
landets snabbast växande skidanläggningar. Med 22 hög-
klassiga pister, 12 liftar och åttastolslift lockar Kungsberget 
nya besökare varje säsong.

Fallhöjd   200 meter 
Nedfarter   22 
Antal liftar   12 
Snowpark   2 
Happy Park  1
Big Air Bag  2
Barnområde  1
Säsong   30 november – april
Telefon   054-13 26 00 
E-post   info@kungsberget.se 
Hemsida   www.kungsberget.se
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Kungsberget

fler och fler nya åkare hittar till detta skidparadis två timmar från 
Stockholm varje säsong och denna kommer förmodligen inte att 
vara annorlunda. Kungsberget öppnar sina portar och välkomnar 
alla den 30 november.
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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 huvud-
backarna och knappliften i barnområdet. 

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 som till denna vinter dessutom 
kompletterats med en ny skogsnedfart, 
”Uffes stig”. Med hjälp av små hinder,  
bågar och figurer i backen, som man tar sig 
runt och igenom, skapas bra förutsättningar  
för barnen att utveckla sin skidåkning. 
De föräldrar som inte orkar hänga med 
i barnens tempo har god uppsikt över 
området från sidan av backen. Där tänds 

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

Flottsbrogrillar varje dag för korvgrillning till det 
välbehövliga mellanmålet. Inför förra sä-
songen 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 tempera-
tur än tidigare. Pulkabacken får samma dos 
av konstsnö som pisterna, och nere på Alby- 
sjön 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.

STOCKhOLM
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HELA TOLV GåNGER har Branäs kammat hem förstapriset i Stora 
Barnsemesterpriset i kategorin ”Bästa skidort för barnfamiljer”. 
Mycket tyder på att de kommer ha goda chanser att upprepa 
bedriften i år igen. 

Rekordsäsonger radas upp efter varandra och skidanläggningen 
i norra Värmland är idag den femte största i Sverige. 

Framgångarna innebär dock inte att de nöjer sig med nuvarande 
utbud. I år finns två stora nyheter på området – en nedfart och en lift.

Långsvängen är det senaste tillskottet bland backarna på Branäs-
berget – en satsning med ett värde på dryga sju miljoner kronor. 

Från toppen går den blå nedfarten genom tät granskog och er-
bjuder en vacker utsikt över Branäsdalen. Nyheten gör det enklare  
för familjer med blandade kvaliteter i skidbacken att mötas efter 
varje åk och ta gondolen tillsammans mot toppen. Det finns fler 
svårighetsgrader nedför berget helt enkelt.

När en lift ersätter två kanske man kan tro att kapaciteten minskar.  
Så är inte fallet med Branäs nya sexstols expresslift. Det är till och 
med så att liftkapaciteten fördubblas i sjöområdet i norra delen 
av berget. Genom att ta bort de två föregående liftarna skapas 
dessutom ett fantastiskt område med stora och härliga skidytor.

Branäs  – skidparadis för barnfamiljen
Branäs erbjuder fantastisk skidåkning för alla åldrar. 
Med 31 pister, upp till 3 kilometer långa åk och mängder av  
aktiviteter finns det något för hela familjen. I år finns dess- 
utom två nyheter i backen – en nedfart och en expresslift.

Branäsbergets topp  567 meter över havet 
Fallhöjd  415 meter 
Nedfarter  31
Liftar  22 liftar inklusive gondollift 
Kvällsskidåkning  varje dag till kl 19 (ingår i liftkortet) 
Snowpark  1 
Säsong  13 december – 13 april (undantaget 16–19 dec)
Telefon  054-13 26 00 
E-post  info@branas.se 
Hemsida  www.branas.se

Branäs

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

Sunne – öva inför fjällsemestern

På SKI SUNNE kan du och familjen i lugn och ro öva inför fjäll-
semestern. Flera gånger i veckan om ni vill, för Ski Sunne ligger 
inte mycket högre upp i landet än Karlstad. Men Ski Sunne ligger 
tillräckligt långt bort för att du och familjen ska få känslan av en 
riktigt fin skidupplevelse.

Här bjuds det på mycket varierande åkning och pisterna har, 
för Mellansverige, helt unika längder. 

Förutom barnbackarna är Hertigen den stora favoriten för alla 
typer av åkare. Hertigen är blå och hela 1,8 kilometer lång. 

Dessutom finns en funpark med hopp, boxar och rails för både 
små och stora våghalsar.

 Värm upp inför fjällsemestern hos Ski Sunne så kommer veckan 
i fjällen gå som en dans.

Ingen vill lägga en massa onödig tid på att ha ont i fötterna, att pjäxorna klämmer, att barnen inte kommer ihåg 
hur man åker lift eller att våffel-paus-tajmingen inte sitter, när man bara har en enda vecka i fjällen per år.

Sunne

VÄRMLAND
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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 14 nedfarter som passar 
hela familjen. 

Antal pister   14
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. 

DU KAN VÄLJA FLERA olika typer av  
boende 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 Vasa-
loppsläger sedan många år tillbaka. Erfarna 
och kunniga instruktörer hjälper dig att 
komma väl förberedd till vinterns utman-
ingar i skidspåren. Långberget erbjuder 
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 många aktörer, en av dem är Yoga- 

Långberget – längdspår i världsklass
På Långberget finns ett välutbyggt spårsystem med 64,2 kilometer längdspår. 
Av dessa har 5 kilometer konstsnösystem och 8,5 kilometer elljus. De flesta spår 
har även en fristilsbädd. Här finns spår i alla svårighetsgrader, för elitåkare och 
nybörjare. Det finns också spår där skidåkare, fotgängare, hundar och pulkor 
välkomnas – Kombispåret. 

akademien. Ett samarbete som kan benäm-
nas som succé! Under sommaren är det  
Pilgrimsvandringar kombinerat med  
paddling och yoga, under vintersäsongen 
med skidåkning! 

Nära skidstadionen finns Café Ripan. 
Här serveras varm mat, mackor och andra 
godsaker. 

Här finns också sportshopen där man 
kan komplettera utrustningen eller hyra 
av kunnig personal. 

Längskidåkarens snöparadis med längd-
spår i världsklass 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 hotellrestaurangen. 

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

Låg fart!

Hovfjällstoppens Stugby 
Ski in / ski out

Hovfjället 
Skicross



Fjällguiden 2019-202042  

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

MED BARA EN timmes tågresa från  
Göteborg och två timmar från Stockholm 
är vägen kort till sköna åk i snön. 

På 304 meter över havet erbjuder platå-
berget 10 kilometer konstsnöspår med en 
bredd på hela 12 meter. Här åker du både 
klassiskt och skate. På ytterligare 20 kilo-
meter naturspår tar du dig ännu djupare in 
i Billingens vackra skogar. 

Billingen Skövde är ett av Västergötlands 
mest kompletta sport- och rekreations- 
områden, ett officiellt Vasaloppscenter för 
cykel, löpning och längdskidor. Här finns 

Billingen 
– ett berg av upplevelser!

Det är lätt att förälska sig i Billingen 
och om du en gång besökt berget 
är det inte svårt att förstå varför 
Skövdeborna är stolta över sitt berg. 
Här finns snö för alla skidor oavsett 
om du åker utför eller på längden. 
Det är en plats full av upplevelser – 
ett berg att älska!

Fallhöjd  100 m
Liftar 2 
Konstsnöspår 10 km
Fun Park ja 
Skiduthyrning ja
Telefon 0500-44 66 88 
Hemsida www.billingenskovde.se

Billingenäven en slalombacke med strålande utsikt 
över staden.

Bo och ät gott på berget eller välj ett 
boende i centrum, endast fem minuters 
bilfärd därifrån. 

På Billingen har du nära till allt du be-
höver för en minnesvärd vintersemester 
för hela familjen. 

Kombinera gärna ert skidäventyr med 
bad och spa på Sveriges bästa äventyrsbad. 

På Billingen trivs alla; nybörjaren,  
barnfamiljen och du som tränar inför  
nästa utmaning. 

Fallhöjd 150 m
Antal liftar 8
Antal pister 11
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 utbud och 
stämning som man normalt får resa betydligt längre till.

På Isaberg i Smålandsfjällen ligger Sydsveriges största skid- 
anläggning, med elva nedfarter från barnvänligt grönt till hisnande 
svart, samt en ny Fun Line med utmaningar för alla. Liftsystemet 
har bland annat en 6-stols sittlift till bergstoppen och ett hel- 
automatiskt 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. 

Isaberg erbjuder allt på ett ställe – härlig skidåkning, 
högklassig skiduthyrning, skidskola, boende och 
restauranger i anslutning till skidbacken. 

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

För barnfamiljen finns allt man kan önska av en fjällvecka, med 
mer tid i backen och mindre i bilen. Barnområdet har flera ned-
farter och ett 70 meter långt åkband för nybörjarna. 

Skidskola, skiduthyrning, värmestuga och ett fint grillområde 
med nya grillkåtor ligger precis intill nybörjarområdet. Bo i någon 
av de 73 moderna Ski Lodgestugorna eller på campingen. 

2019 invigdes en helt ny året-runt-aktivitet på Isaberg. En  
rodelbana som vindlar 1 000 meter nedför berget. Unik i Sverige.

Isaberg Mountain Resort

Isaberg Fun Line Mer kul i pisten med utmaningar  för alla

SMåLAND

VÄSTERGöTLAND
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Vinterdäcken Nokian Hakkapeliitta® är designade med 
eller utan dubb för att klara vinterns överraskningar och ser 
till att du kommer fram på ett tryggt och säkert sätt. Lugn 
och ro på alla livets resor.  

Läs mer om Nokian Hakkapeliitta® 9 och vår dubbfria 
NYHET Nokian Hakkapeliitta® R3 på nokiantyres.se

AVANCERAD TEKNIK FÖR NORDISK VINTER

DET ÄR EN VACKER RESA

Läs mer om Nokian Hakkapeliitta® 9 och dubbfria 
Nokian Hakkapeliitta® R3 på nokiantyres.se


