
Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Fjällguiden
2013/2014

GRYM LÄSARTÄVLING

Vinn vinterns skidsemester!

Din bästa vinterguide!

TESTA 
TOPPTUR 

Magpirr och eufori

– pumpar puder

42

– årets höjdare

SVENSKA 
SKIDORTER
för hela familjen!

Freeridern

matilda rapaport 



www.marmot.eu  l  facebook.com/marmot.mountain.europe
  Christian Weiermann

Women’s Freeride   
1 > Women’s Quasar Hoody
2 > Women’s Dawn Patrol Jacket
3 > Women’s Freerider Pant

1 >

2 > 3 >

Fall-13_Fjällguiden_Ski_A3quer_final.indd   2 26.09.13   18:26



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Fjällguiden 2013-20144

LEAVE THE 
WORLD BEHIND

Volvo XC60 har fått ny utvändig design och massor av nyheter på insidan: Aktiva, självavbländande helljus 
som gör att du slipper blända av stup i kvarten. Växlingspaddlar vid ratten som gör det enklare och snabbare 
att växla. Och dåligt väglag är inga som helst problem, oavsett om det är backigt eller inte, tack vare fyrhjuls-
drift, hög markfrigång och funktionerna Hill Start Assist och Hill Descent Control. 

Med mobilappen Volvo On Call kan du fjärrstyra bilen från din mobiltelefon (kolla bränslenivå, starta 
motorvärmaren, mm). Dessutom ger den dig assistans om olyckan skulle vara framme.

Upptäck bilen som Swedish House Mafi a kör och bygg din egen på volvocars.se. Välkommen.

NYA VOLVO XC60
Nya Volvo XC60 Modellår 2014 kostar från ca 340 000–492 000:– (D3 2WD–T6 AWD Black-R) exkl. lokal utrustning. Bränsleförbrukning vid blandad körning (D3 2WD–T6 AWD aut) 5,3–10,7 liter/100 km. Koldioxid-
utsläpp CO2 (D3–T6 AWD aut) 139–249 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på Volvocars.se
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Ladda ner en QR-kod app till din mobil och fota
 av bilden ovan, så får du hela magasinet i din telefon. 

OBS. Filen kan ta några minuter att ladda ner.

Fjällguiden publiceras en gång om året av Provisa Sverige AB. 
Citera oss gärna, men ange alltid källan.

Snöänglar, skidspår, skoter och vantar? Iskrispiga dagar och rödrosiga kinder? Här på redaktionen 
väntar vi tålmodigt på Stockholms första flingor och hoppas på ännu en riktig vargavinter. 

Men innan vi får pulsa snö på riktigt är det härligt att redan nu kunna gotta ner sig i planeringen 
inför vinterns fjällsemester. Därför ger vi dig en tidning fylld av inspiration och härliga reportage. 

I år har vi till exempel skickat ut vår reporter Lotta på en topptur till Låktatjåkka och hon kom tillbaka 
mer än lovligt lyckorusig. Läs om hennes spännande upplevelse på sidorna 20-21. 

Vi har också intervjuat två av Sveriges vassaste skidtjejer, Matilda Rapaport och Frida Hansdotter, som 
har storslagna planer på både World Tour- och OS-medaljer. Kolla in sidorna 8-9 och 25.

I början av december kommer elva av er läsare att vara lyckliga vinnare av finfina priser i våra läsar-
tävlingar. Du hittar dem på sidorna 24 och 26.

Och som vanligt ger vi dig en tjock guide med Sveriges finaste åkning och skönaste anläggningar, från 
Riksgränsen i norr till Vallåsen i söder. 

Vi önskar dig en gnistrande vinter och trevlig läsning!

Linda Eriksson

054-10 24 00 
bengt-martins.se

Fjällhotell
 – upp till 2 barn fritt (0–15 år)– upp till 2 barn fritt (0–15 år)

Stugor och lägenheter
– från 2 till 32 bäddar

Bo bra på 
fjällsemestern 
Vi har stugor och hotell på 20 skidorter.

Foto: Sofia Bergström

Fjällguiden
Din bästa vinterguide!

Vad längtar du efter i vinter?
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– JAG HAR PRECIS ÅKT SKIDOR för första gången sen i maj, säger 
Matilda Rapaport exhalterat när vi hörs på telefon en höstdag i slutet på 
september. 

Hon beskriver sig själv som en 27-åring från Stockholm som åkt skidor 
sen hon lärde sig gå. Efter skidgymnasiet i Åre inledde hon en lovande 
karriär som alpin åkare. 

– Jag tävlade länge i alpint och fick resa mycket. Man får en bra 
teknisk grund av alpinåkning. När jag sen flyttade till Schweiz och 
började arbeta på Ski Lodge Engelberg blev det en hel del friåkning. Jag 
upptäckte ganska snabbt att det var roligare att åka puder än is. 

Att gå över till friåkning på heltid blev så småningom ett naturligt steg. 
– Som alpin åkare gillade jag störtlopp där det var mer adrenalin-

påslag. Jag drogs automatiskt dit. Så friåkningen kändes helt rätt för mig, 
berättar hon.

Inför vintern 2012 sade hon upp sig och satsade på friåkningen. Med 
sina suveräna resultat förra säsongen kvalade hon in till Freeride World 
Tour. Och hon skrällde ordentligt när hon på ett ”wild card” tog hem 
första platsen i Verbier. 

– Det gick så långt över förväntningarna att jag inte kan fatta det! Bara att 
få starta i Verbier har varit en dröm så länge jag hållit på med friåkningen.  
Att jag sen vann… Jag fattar det fortfarande inte, upprepar hon och skrattar. 

Men framgången kom inte av sig själv och Matilda hade gjort en del 
förändringar i träningen. Framförallt hade hon lagt ner mer tid på skidorna. 

– Jag kände mig mer trygg som åkare och då går det oftast bättre 
också.  Nu är mitt långsiktiga mål att vinna hela världstouren. Men för 
säsongen satsar jag på att etablera mig på touren. 

MATILDA RAPAPORT HAR MÅNGA strängar på sin lyra. Hon har hunnit 
med att utbilda sig till civilekonom parallellt med skidåkningen, något 
hon är tacksam för idag. Just nu driver hon bland annat sin egen rekry-
teringssajt, exploreyourpassion.se – en jobbsajt för säsongsarbete i fjällen 
och Alperna. 

– Jag gillar företagande. Idén till sajten fick jag när jag jobbade på Ski 
Lodge Engelberg och bland annat hade hand om rekryteringen, det tog 
en evig tid, säger hon och skrattar. 

Att hennes hemsida heter explore your passion (utforska din passion) 
känns passande. Kanske är det ett bra sätt att summera Matildas liv så här 
långt. Hon lever med sin passion och hittar också nya. 

– Jag gillar att ha många projekt på gång, men med fokus på skidorna. 
Det är härligt att tävla, filma, åka i alperna och driva hemsida. I våras 
gjorde jag en drömresa när jag och några tjejer åkte till Alaska och 
filmade. Där åker man bara heliskiing och det var fantastiskt puder. Den 
resan står nog på mångas önskelista. 

MATILDA RAPAPORT
   Vi har fått en pratstund med friåkaren Matilda Rapaport 

som både skräller, imponerar och offrar soldagar för puderdagar. 

Text: Linda Eriksson Foto: Mattias Fredriksson/Peak Performance

Matildas långsiktiga mål är att vinna världstouren i friåkning. 
“Så klart man vill bli bäst” säger hon. 

  – hellre puder än is
Jag undrar vad det egentligen är som är så fasci-

nerande med snö, kyla, is och tjocka vinterjackor. Hon 
svarar att det är något med bergen. 

– Man dras till bergen på nåt sätt. Det är befriande 
och mäktigt att befinna sig bland berg. Och att få åka 
puder i bergen är en nästan obeskrivlig känsla. Det har 
en sån dragningskraft på mig. 

Men längtar du aldrig efter en redig solsemester? 
– Jag skulle offra många solsemestrar mot en riktigt 

fin dag med puder, avslutar Matilda.

“Engelberg är bästa åket”
Namn: Matilda Rapaport
Ålder: 27 år
Familj: Pojkvän Mattias Hargin, mamma Annika, pappa Tom, 
syskonen Andrea, Arthur, Helena, Rafael och Ruben
Bor: Engelberg, Schweiz
Hemmaklubb: Mälaröarnas Alpina
Meriter: Första plats i Freeride World Tour i Verbier, tre andraplatser och 
en tredjeplats i Freeride World Qualifier-touren
Bästa åket i Sverige: Ekebyhovsbacken, hemmabacken på Mälaröarna

Bästa åket i världen: Galtiberg, Engelberg
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Superbra!
Det populära föräldrapasset ger 
dig som förälder möjlighet att 

varva din tid mellan skidbacken 
och pulkabacken. Med föräldra-
passet delar ni på skipasset och 

tiden i backen! 

29%SKIDNYTT
Vinternsemestern har aldrig varit lättare att boka, anpassa och njuta 
av. Årets skidsäsong är smockad med nyheter. På Skistar satsar man 
på smarta paketlösningar som passar just dig. Spana in det här!

Snögubben Valle flyttar i vinter in på alla Skistars 
destinationer och hans vinterveckor är ett måste för 
alla barn. Då erbjuds Valles vinterspel, afterski och en 
massa annat skoj. I paketet ingår även ett par special-
designade Valleskidor att ta med hem. 
Valle är världens kramgoaste snögubbe. Han tycker att 
barn och snö är det finaste som finns och har därför 
grundat Vallemansrätten – barnens rätt till världens 
bästa semester. I Valles Värld kan barnen träffa, krama 
och åka skidor med Valle. 

FAMILJEPAKET 
MED ÖS
För familjer finns som vanligt många 
roliga aktiviteter och spännande 
äventyr. Med Sälens skräddarsydda 
paket för barnfamiljen blir det fullt 
ös från morgon till kväll. Här har 
familjen tillgång till Experium och 
kan kombinera skidåkningen med 
bad, bowling, bio och bus i Kids Zone.

LIVSNJUTARE
Paketet för livsnjutare låter dig som är 55 + bo bekvämt och pistnära och fylla 
dagarna med skidåkning. Under vistelsen erbjuds du coaching i grupp av en er-
faren skidguide som ger både nybörjare och mer erfarna åkare det där lilla extra 
som gör skidåkningen ännu mer njutbar.

PARTYPAKET I ÅRE
Åre är fjällens nöjesmetropol. Skistar och Åres 
nöjesföretag har noga plockat ut prisvärda paket 
för den partysugne med boende, skipass, inträde 
till nattklubbar, underhållning och konserter 
under vinterns hetaste nöjesveckor.

SNÖGUBBEN VALLE FLYTTAR IN

av svenskarna planerar  
en skidsemester de  
kommande tre åren. 

Källa: SLAO

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

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

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

WEEKEND
STOCKHOLM
FRÅN 495:-

SKIDPAKET
DALARNA
FRÅN 300:-

SKIDPAKET
HÄRJEDALEN
FRÅN 5750:-

SPAPAKET
VÄSTKUSTEN
FRÅN 1145:-

VANDRARHEM
VÄSTERBOTTEN
FRÅN 170:-

INKL. FLYG

I MOBILEN

M.SVERIGERESOR.SE
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DET ÄR SOM VANLIGT mycket på gång hos våra svenska fjäll-
anläggningar. Den här säsongen satsar branschen totalt 577 
miljoner kronor på nya investeringar, som snösystem, boende 
och restauranger och årets stora lyft står liftarna för. 

ÅRE TRIPPELSATSAR 
Lagom till jul- och nyårshelgen invigs tre nya och moderna 
stolliftar i Åre. Det är en av de största investeringar i liftar som 
någonsin gjorts och ökar kapaciteten med drygt 5 000 personer 
per timme. Totalt investeras cirka 143 miljoner i projektet. 

I samband med de nya liftarna kommer nedfarterna att  
anpassas med större utrymme för breda svängar. Detta görs  
genom breddning av befintliga nedfarter, glesning av skog samt 
helt nya nedfarter. Totalt ger det 13 hektar ny skidåkningsyta. 

ETT LYFT FÖR LIFTARNA
2014 är verkligen liftarnas år i fjällvärlden. Åre storsatsar med en av svenska fjällens största 
investeringar i liftanläggningar. Lofsdalen och Ramundberget utökar också sina liftsystem 
med moderna 6- och 4-stolsliftar. 

Text: Linda Eriksson

Investeringar hos svenska skidanläggningar 2013-2014
Enligt uppgifter som  inkommit till SLAO, september 2013

Anläggning/område Typ av investering Milj kr
Vallåsen Barnområde och två nya liftar 10
Alebacken Automatiskt snösystem 1
Branäs 80 milj kronor kommande 3 åren, 
 snösystem, nedfarter, belysning 40
Ski Sunne Automatiskt snösystem 9
Hemlingbybacken Två liftar 4
Kungsberget Gästcenter med skiduthyrning, infocenter, 
 förlängning av liftar, boende 30
Järvsöbacken Boende, restaurang och handel mm 50
Granberget Lift och nedfart 4
Kläppen Snösystem och vattenreservoir 20
Idrefjäll Fasta snökanoner på längdspåret samt 
 rullskidbana 5
Stöten Utbyggnad av snösystem 8
Getberget Snösystem  och allmän upprustning 4
Ramundberget En kopplingsbar stollift samt 12 nya 
 lägenheter 52
Vemdalen Färdigställande av lägenheter på Vemdals-
 skalet samt värmestuga i Björnrike 140
Tänndalen Snösystem i Headstråket samt en 
 vattenreservoir på toppen 20
Lofsdalen Kopplingsbar 6-stolslift 41
Åre, Skistar Två 6-stolliftar i Fjällgården och Högåsen 
 samt en 4-stolslift i Tegefjäll 143
Summa  577

Tegeliften är en 4-stolslift som kommer att ersätta den bygellift 
som finns idag i Tegefjäll.

6-stolsliften Fjällgårdsexpressen kommer att snabbt trans-
portera skidåkare från Fjällgården upp mot Sadeln. Idag finns 
ingen lift på denna plats. 

Sadelexpressen är även den en 6-stolslift, och tar gästerna från 
Högåsliftens dalstation i Björnen till toppen på Sadelliften. Den befint-
liga Sadelliften plockas ned och de befintliga nedfarterna breddas.  

LOFSDALEN FRÅN TOPPEN
Lofsdalens fjällanläggningar i Härjedalen satsar också stort inför 
den kommande säsongen och investerar cirka 41 miljoner kronor i 
en ny 6-stolslift. Toppen på fjället Hovärken blir lätttillgänglig för 
alla skidåkare när liften transporterar gästerna hela vägen upp. 

Bland resultaten hittar vi tio spännande trender kring vad som 
påverkar framtidens utomhusupplevelser. Här är sex av dessa.

 Från koppla av till koppla på
Vi längtar bort från vardagens rutin och till en annan verklighet. 
Semestern ska inte bara vara avkopplande utan även bidra ”på-
kopplande” så att vi laddar batterierna, som träningsresor till exempel.

 Utomhusupplevelsen urbaniseras
Det urbana står inte längre i motsats till naturen. Naturen finns även 
i staden. Urban skiing är ett exempel, med bland annat Hammarby-
backen mitt i Stockholm eller skidtävlingen runt Stockholms slott.

 Den tillrättalagda friheten
Välpaketerad och lättillgänglig frihet går hem i stugorna. Gärna lite 
äventyr, men inte så att det blir farligt. Bekvämt och organiserat, 
helst i färdiga paket.

  Digitaliseringen
Är det digitala samhället ett hot mot ”den verkliga upplevelsen”? Nej, 
tvärtom kan den bli ett stöd för utomhusupplevelsen. Många skid-
orter erbjuder till exempel appar med all tänkbar semsesterinfo.   

 Generation ordning vill ha koll
I en tid då man ska välja allt växer Generation ordning fram. 90- 
talisternas värderingar baseras till stor del på ”Volvo, villa, vovve”-
tänket. Familjevänliga semestrar är på frammarsch. 

 Utomhus gör nytta i tankesamhället
Forskning visar att utomhusvistelser både förbättrar vår kognitiva 
förmåga och gör oss friskare. I framtiden tar vi semester för att bli 
smartare!

INNE ATT VARA UTE
Svenska liftanläggningars organisation (SLAO) har tillsammans 
med Svensk Camping (SCR) tagit fram en rapport om hur 
framtidens utomhusupplevelser kommer att se ut. I rapporten 
har man bland annat tagit del av 50 miljoner blogginlägg, 
1200 intervjuer och internationell trendforskning.

2

1

3

4

5

6

För dig som vill veta mer! 
Spana in www.utomhusupplevelser.se

Den nya 6-stolsliften är Lofsdalens andra 6-stolslift och är extra  
vindsäkrad med kåpa för maximal komfort och skydd. Liften 
kommer att stå klar till vintern 2013/2014.

Lofsdalen är känd för sin varierade skidåkning, oftast i äkta 
natursnö. Med två moderna 6-stolsliftar ska destinationen nu bli 
ännu mer attraktiv som skidort. 

- I Lofsdalen har vi bra liftkapacitet, vilket våra gäster uppskattar.  
Här slipper man långa köer och väntetider. Men i takt med att in-
tresset för orten ökat, måste vi också hänga med. Det här är en 
strategiskt viktig satsning från vår sida, som kommer göra an-
läggningen ännu mer attraktiv samt väl förberedd för ytterligare 
framtida investeringar, säger VD Ola Andersson.

RAMUNDBERGET PÅ FYRA MINUTER 
Den här säsongen investerar också Ramundberget i liftanläggning 
och ökad kapacitet. En ny kopplingsbar 4-stolslift ska bekvämt ta 
besökarna från Fjällgårdstorget hela vägen upp på Solliftstoppen. På 
bara fyra minuter! Det kommer ge alla skidälskare mer tid i backen, 
fler åk och en skönare fjällupplevelse. Det blir även närmare till 
Tusenspåret för de som vill knäppa på sig längdskidorna.
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Text: Linda Eriksson Illustration: SLAO/SCR 2013
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SENAST KLOCKAN ÅTTA varje morgon har anläggningarna  
rapporterat in  rådande förhållanden, snödjup, lokala väder-
förhållanden och eventuellt stängda liftar/nedfarter. Super-
aktuell information direkt från backen, helt enkelt.

iPhone-appen är perfekt att ha med sig både i planeringen av 
resan och i pisten. Utöver pistkartor och livekameror får du även 
enkelt färdbeskrivning till anläggningen. Du får veta avståndet 
till backen och vilken väg du kan ta, från där du är just nu. 

Vissa anläggningar erbjuder också sina rapporter via text-tv. 
Så om det blir speciella väderförändringar under dagen, som till 
exempel hög risk för laviner, kan du se det också där – även om 
du inte har en iPhone.

Snörapporten 
– både på webben och i iPhone!
Oavsett hur mycket snö som finns i skidbacken är det  
endast det översta lagret man åker på, brukar man säga. 
Men det är så mycket  enklare att bilda sig en uppfattning 
om du får veta snödjupet både i pisten och ute i terrängen. 
Det är därför Snörapporten ger dig allt detta.

 Med Snörapporten får du snabbt och bekvämt reda på förhållandet i  
 de skidanläggningar du funderar på att semestra i. Du ser aktuellt  
 snödjup, väder och vilka liftar/pister som är öppna. 

 Har du en favoritanläggning? Sortera ut och bokmärk de anläggningar  
 som är aktuella för just dig.

 Hur mycket folk är det i backen? Se förhållanden med egna ögon med  
 anläggningarnas webbkameror.

 Undrar du hur det fungerar på en skidanläggning, eller hur man gör snö?  
 Ställ dina frågor på snörapporten.se, och du får svar av anläggningarnas  
 personal.

Bergans är ett resultat av Norges vackra och mycket krävande natur. De ibland extrema
förhållandena ställer stora krav både på utrustningen och människorna som använder den.

FOREVER PIONEERS
bergans.com

HODLEKVE JACKET, PANTS & FREERIDE PACK
VI UTMANADE VÅRA FRIÅKARE I TEAM BERGANS ATT UTVECKLA DEN ULTIMATA SKIDJACKAN. 
DE KOM TILLBAKA MED EN HEL SERIE PRODUKTER UNDER NAMNET HODLEKVE.

FREDRIK SCHENHOLM

SNÖRAPPORTENS MOBILA SVAR

VisitIdre.se

Välkommen till norra Dalarna!
Här hittar ni Sveriges sydligaste fjällvärld som erbjuder bl a turåkning uppe 
på kalfjället, flera mil preparerade skidspår, ridning, hundspann, skoter-
turer i några av våra 250 mil preparerade leder, varierad skidåkning och 
god mat. Om det och mycket annat kan du läsa om på visitidre.se

Fira julen i Fjällen 
Idre Fjäll från 6.500:-, gäller boende för 6 pers.
Grövelsjön från 4.000:-, gäller boende för 6 pers. 

Information och bokning ring 0771-99 88 00   VisitIdre.se
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DEN NYA KARTLÄGGNINGEN är en viktig del av Fjällsäkerhetsrådets satsning på förebyggande lavin-
säkerhetsarbete. 

– Allt fler topptursåkare och snöskoteråkare rör sig i lavinfarlig terräng och vi ser ett växande behov 
av att kunna kommunicera på ett både enklare och tydligare sätt, vilket vi hoppas ska kunna förbättra 
kunskapen kring lavinsäkerhet bland våra målgrupper, säger Per-Olov Wikberg som är samordnare för 
Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

Lavinterrängen, som bland annat många populära offpiståk och andra högfjällsturer har inslag av, 
delas in i olika klasser efter hur lavinfarlig den anses vara. Indelningen sker efter den Kanadensiska 
modellen ATES och kan användas för att planera säkra vägval beroende av din kunskapsnivå. 

– Nästan alla skid- och skoteråkare kan det viktigaste om laviner. Men jag tror det finns ett 
stort behov av konkret information om hur man undviker laviner. Det gäller särskilt utanför lift-
anläggningarna och det handlar till slut om var och när det är lavinfarligt, säger Petter Palmgren, 
lavinexpert som arbetat med klassificeringen av lavinterrängen.

 – Kartläggningen ska hjälpa människor att bestämma om en tur eller färdväg passar för dem 
och om den passar just den dagen, tillägger han.

LAVINKARTORNA KOMMER att finnas 
tillgängliga både i tryckt form och 
nedladdningsbara på Fjällsäkerhets-
rådets hemsida. Informationen ska 
göra att du lättare kan känna igen 
lavinterräng och komma fram till vil-
ka områden som passar just dig. Att 
helt enkelt kunna lära sig att skilja på 
säker och farlig terräng. Lavinfaran 
beror dock inte bara på terrängen.

– Kartorna är en pusselbit i den 
stora bilden. Olika dagar är såklart 
olika lavinfarliga och i slutändan 
måste man ändå fråga sig själv; har 
jag kunskaper, rätt utrustning och 
rätt kompisar för att ge mig ut i den 
här terrängen, avslutar lavinexperten 
Petter Palmgren.
Läs mer på: 
www.fjallsakerhetsradet.se/laviner

Skidåkare, skoteråkare och friluftsmänniskor. Vi är många som älskar att färdas på fjället. Men var går det 
laviner och var kan man åka utan att behöva känna oro? Fjällsäkerhetsrådet kartlägger just nu de svenska 
fjällen och gör det lättare än någonsin att fatta trygga beslut.

Enkel terräng
Här är det mycket sällsynt med 
laviner som är stora nog att 
begrava en människa. I allmänhet 
är det för flackt för laviner – under 
25 grader. Det kan finnas några 
branta sluttningar, men de är lätta 
att undvika.

Krävande terräng
Här finns det sluttningar där det 
går laviner och de kan bli stora nog 
för att begrava en människa. Det är 
nödvändigt med noggranna vägval 
för att minska eller helt undvika faran. 
Många olyckor sker i den här typen 
av terräng.

Mycket krävande terräng
Här är det omöjligt att helt 
undvika lavinterräng. Sluttning-
arna är ofta mycket branta och 
mycket stora och farliga laviner 
förekommer. Även områden där 
terrängfällor gör att konsekvenser-
na av laviner blir mycket allvarliga 
är rödmarkerade. Här förutsätts 
alla i gruppen ha med sig airbag, 
hjälm, spade, sond, transceiver 
och första hjälpen samt behärska 
kamraträddning.

Lär dig tyda kartan
Terrängen delas in i färgerna 
grön, gul och röd på de nya 
kartorna:

Med färg i fjällen
                             – kan du undvika lavinen

Lavinterräng i Hemavan illustrerad med färgsystemet.

Text: Linda Eriksson Illustration: Mats Almlöf/Fjällsäkerhetsrådet
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FJÄLLEN LOCKAR MED många spännande ak-
tiviteter – skotersafari, hundspann, offpistturer, 
vandring eller fjälljakt är bara några av valmöj-
ligheterna. Att bege sig ut i fjällnaturen är både 
härligt och kittlande, men det är också viktigt 
att tänka på säkerheten under din vistelse på 
fjället. Professionell hjälp och guidning är det 
enda rätta och då är en examinerad fjälledare 
ditt bästa alternativ. 

– En fjälledare leder folk till fjälls och har den 
erfarenhet och kunskap som Naturvårdsverket 
anser är minimikravet. De leder grupper vid 
fjällaktiviteter som skoteråkning, fjällvandring 
eller offpiståkning, säger Urban Axelsson som 
själv är fjälledare, utbildare på Campus Åre och 
ordförande i föreningen för svenska fjälledar-
utbildare. 

EN FJÄLLEDARE ÄR INTE detsamma som en 
bergsguide, som i första hand leder turer i alpin 
terräng och på glaciärer. Istället arbetar fjäll- 
ledaren mer med fokus på övriga aktiviteter i 
fjällen, både sommar och vinter. 

– Att anlita en certifierad fjälledare gör att du 
är säker på vad det är han eller hon kan. Det är en 
kvalitetsmärkning kan man säga och du kan vara 
trygg med att fjälledaren känner till fjället och 
dess faror.  Och vet hur man agerar om olyckan  

Follow me! 
Ta det säkra före det osäkra och anlita en examinerad 
fjälledare när du ska bege dig ut på äventyr på fjället.

är framme eller vädret plötsligt förändras. 
När behöver jag anlita en fjälledare?

– En fjälledare har ofta andra specialkunskaper 
förutom fjällvana, säkerhet och ledarskap. Det kan 
exempel vara vandring, flora, jakt, hundspann, 
skoter eller toppturande. Det är inget måste att 

anlita en fjälledare så klart, men det ger dig en 
ökad trygghet. En erfaren fjälledare hittar också  
fjällets gömda pärlor och kan ofta förmedla  
kunskap som ger fjällvistelsen en guldkant, 
menar Urban.

TILL TURISTNÄRINGENS vision inför år 2020 
hör att svensk besöksnäring ska fördubblas 
på tio år och att antalet fjälldestinationer som 
lockar internationella turister ska öka rejält. 
Det finns idag omkring 350 utbildade fjälledare 
i hela Sverige. 

Utbildningen är indelad i 16 delmoment  
och omfattar bland annat första hjälpen, snö- 
och lavinkunskap, ledarskap, orientering och 
bivackering. Dessutom har fjälledaren alltid 
minst 60 dagars fjällvana och 10 dagars ledar-
praktik, säger Urban. 

Text: Linda Eriksson Foto: Fredik Schenholm

“En erfaren fjälledare ger 
fjällvistelsen en guldkant.”

UTBILDNING FÖR 
FJÄLLEDARE
Fjällsäkerhetsrådet har fastställt 
en utbildningsnorm för fjälledare i 
svensk fjällvärld. Utbildningen tar 
cirka 45 dagar och omfattar bland 
annat första hjälpen, snö- och 
lavinkunskap, ledarskap, oriente-
ring och nödbivackering.  

Många har redan erfarenhet och 
kunskaper på området, utan att 
ha någon formell kompetens. Fjäll-
säkerhetsrådet uppmanar dem att 
utbilda sig och bli examinerade.

– Många fjällvana personer har 
redan i dag all den kunskap som 
krävs för att bli examinerade 
fjälledare. Andra kan behöva kom-
plettera sina kunskaper inom vissa 
områden eller gå hela utbildningen, 
säger Per-Olov Wikberg, samord-
nare på Fjällsäkerhetsrådet.

Utbildningen finns idag vid  
Älvdalens utbildningscentrum, 
Campus Åre/MittUniversitetet, 
folkhögskolorna Klarälvdalen, 
Tornedalen och Hålland, Frilufts-
främjandet Svenska Bergsguides-
organisationen samt Försvarsmakten.

Är du intresserad? Läs mer på: 
www.fjallsakerhetsradet.se

VINTERSÄSONGEN ÄR ÄNTLIGEN HÄR och med den kommer också 
suget efter fjället – offpist, topptur eller kanske skoter. Förutom att 
ha roligt är det viktigt att du är smart och väl förberedd. 

– Du bör planera din rutt, hör dig för innan du beger dig ut. Kolla 
med anläggningen hur lavinfaran ser ut för dagen och hur vädret 
varit. Fråga personalen om säkra områden eller väderstreck, säger 
Anders Aspholm, fjällräddare och säkerhetsansvarig på Skistar Åre. 

Precis som i trafiken handlar det i fjällen om att göra flera små 
riskanalyser. När du väl bestämt dig för offpist eller lavinfarlig 
terräng är det viktigt att aldrig åka ensam, åka en i taget och 
planera er åkning så att någon alltid står i säkerhet. 

– Och ha rätt utrustning. Var sökbar! Jag rekommenderar att 
du både har en tranceiver och Recco-reflektorer för att du ska 
kunna hittas så snabbt som möjligt. Det är alltid bråttom vid en 
fjällräddning, understryker Anders. 

RECCO-SYSTEMET kompletterar tranceivern och består av re-
flektorer, en liten diod som är insydd i kläder, pjäxor eller som 
klisterdekal. Anläggningarna har Recco-detektorer strategiskt 

Vem älskar inte nybäddat puder i skön offpist? Det gör vi på 
Fjällguiden i alla fall. Men vi vill också slå ett slag för säker-
heten. Att vara sökbar sparar tid och kan rädda liv.

utplacerade. I Åre finns sju stycken. Vid en lavin används de-
tektorerna av fjällräddare genom att skicka ut en radarsignal.  
Signalen reflekteras av dioden och den som hamnat under en lavin 
kan hittas snabbare.

Går en lavin är det viktigt att fort slå larm för att spara ovärder-
lig tid för fjällräddarna, och inte minst den som begravts. Spade 
och sond är också viktigt och rekommenderas vid offpiståkning. 

 – Det är fantastiskt att åka offpist vid rätt förutsättningar och 
det finns nästan alltid säkra områden. Vi vill inte skrämma folk 
men ser gärna att kunskapen höjs och att man tar lavinrisken på 
största allvar.
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Extremt uthålliga
I riktigt tuffa lägen är det bara Bridgestones
mest avancerade teknologi som gäller. Med 
överlägsen säkerhet, pålitlighet och prestanda 
sätter Blizzak WS70 och splitter nya Spike-01 
en ny däckstandard. Utvecklade för extrema 
nordiska vintrar ger de perfekt fordonskontroll, 
även då de allra besvärligaste väglag och 
väderförhållanden råder.

Bridgestone Sweden AB –  Tel  060-14 06  00  –  www.br idgestone.se

BLIZZAK WS70 BLIZZAK SPIKE-01

Bridgestone Sweden AB är stolt 
lagsponsor till det svenska alpina 
landslaget

ÄR DU SÖKBAR?
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MOT HÖGRE
Trött på liftköer? Nog av preparerade pister? Då kanske det 
är läge att testa det nya vita: toppturer! Fjällguidens reporter  
hängde med på Haglöfs Arctic Weekend och fick uppleva 
magpirr, magiska vyer och svindlande lycka.

Text: Lotta Fischerström Foto: Pär Fischerström

Vassitjåkka 15 mars 2013 
- 12° och nästan vindstilla. 

NYTTIG KUNSKAP 
INFÖR TOPPTUREN
Mitten av mars till maj är högsäsong 
för toppturer i den skandinaviska 
fjällvärlden. Då har snön hunnit 
stabilisera sig och smält lite, vilket 
gör åkningen säkrare. Även större 
chans för norrsken.

Klädsel 
Lager på lager är det enda rätta. 
Med ett underställ, ett skal och 
lite förstärkning kommer du långt. 
Långa dagar är det bra med ett 
extra par handskar. 

Utrustning
Finns att hyra i färdiga paket på 
de flesta svenska fjällstationer. Till 
måstena hör: 

•	 Transceiver	+	spade	+	lavinsond	
•	 Randonnéutrustning,	d.v.s.	
 skidor med stighudar och bind  
 ningar där du kan koppla loss   
 hälen från skidan 
•	 Ryggsäck	+	rastplagg	+	matsäck
•	 Karta	och	kompass

Sällskap & kunskap
Svenska toppturer och Lavinboken 
från Calazo förlag rekommenderas.
Blir du biten, gå en lavinkurs, t ex 
hos STF i Abisko eller Åre Lavincenter. 
Går du på glaciär, nära havet eller i 
brant terräng där lavinfaran är större, 
hyr en bergsguide. Håll koll på lavin-
terrängkartor när ni planerar er tur.

LEK MED TANKEN: du ”hudar” dig upp för ett 
snöklätt berg, fikar, njuter av den makalösa 
utsikten för att i nästa andetag glida som på 
sammet utför bergssidan. Tro oss, toppturer  
erbjuder en helt ny värld av skidåkning. Du 
behöver inte vara alpinist, om du nu tror det. 

Vår reporter gjorde sin första erfarenhet på 
Haglöfs Arctic Weekend i vintras och föll pla-
dask. Se vad dagboken säger:

Flyget till Kiruna kostar som en tågresa till 
Åre ungefär. Eller mindre, om man gör som vi 
och bokar i god tid. Tre-fyra timmar efter lyftet 
från Arlanda är vi installerade på rummet, ny-
matade med gulaschsoppa och ute på fjället. 
Skidshopen förser oss med allt vi behöver – 
randonné-utrustning, stighudar, tranceiver 
och lavinsond – för i stort sett samma peng 
som att hyra slalomutrustning. Jag som trodde 
det kostade multum! 

Morgonen därpå visar kvicksilvret tio mi-
nus och solen glittrar ikapp med snökristall-
erna. Vårt mål är Låktatjåkko, Sveriges högst 
belägna fjällstation, dit vi tolkar med 

snövessla från Björkliden. Därifrån är det 
egen maskin som gäller. På med stighudarna,  
upp ett snäpp med bindningen, sen glida 
metodiskt zick-zack uppför bergssidan, hack 
i häl med dagens guide Susanne Palm. 

Efter någon halvtimmes stigning står vi på 
toppen, knappt andfådda, och blickar ut över 
fjällvärlden. Wow! Framför skidspetsarna har 
vi jungfrulig terräng. Snön är som vit sammet. 
Bara att böja på benen och pumpa sitt efter-
längtade puder. 

– Yes, vi grejade det! konstaterar vi nere i 
dalen, där vi andas ut under Lapportens över-
inseende. Roxy från Wales och Ulrika och Aleks 
från Täby är lika lyriska som jag. 

Dagen därpå blir kontrasterna skarpare. 
Vi korsar gränsen till Norge, gör ett lappkast 
med bussen före Narvik och närmar oss  
under andakt Rombakstötta. Sveriges första 
kvinnliga bergsguide Ulrika Asp från Karlskoga,  
numera bofast i Chamonix, tar täten. 

VÄL OVAN TRÄDGRÄNSEN skönjer vi toppen 
1 243 meter över havet. Vrider vi på skallen 
ser vi havet därnere. Vilka kontraster! Trots 
rejäl fallhöjd kräver klättringen ingen topp-
fysik.

Nedfarten, brantare än igår, utlöser mag-
pirr hos en novis på lössnö som jag. Vid en 
passage manar Ulrika till extra uppmärksam-
het. Att inte hennes härliga skratt utlöser 
lavinen är ett smärre under.

Upplevelsen väcker en svindlande lycka. 
Jag tänker: Aldrig mer en påsk i liftkön! Varför 
stånga sig blodig med tusentals andra i pisten 
när man kan ha vidderna för sig själv? 

Hädanefter är det toppturer som gäller.

“Komma ifrån civilisationen, se vad som 
händer på andra sidan berget, kombin-
erat med att pröva sig själv fysiskt” - det 
är enligt Ulrika Asp fascinationen med 
toppturer. 

“Varför stånga sig blodig i liftköer när man kan ha hela fjället för 
sig själv!” säger vår reporter Lotta efter sitt livs första topptur.

HÖJDER
“Upplevelsen väcker en 

svindlande lycka. Jag tänker: 
Aldrig mer en påsk i liftkön!”
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Toppturen
Skidor, sändare och spade? Är du osäker på vad Toppturen kräver?
Lugn, vi håller koll åt dig! Spana in våra nya, sköna toppturstips.

Rosad legendpjäxa 
Nu finns det en pjäxa för tec-bindningar som verkligen är 
styv. Scarpas Freedom SL är utvecklad tillsammans med 
freeridelegenden Chris Davenport och har blivit rosad i testerna. 
Med en vikt på 1800 gram är den fortfarande lätt för en så hård 
pjäxa. Och med 27 grader Range Of Motion-gåläge är Freedom 
en riktig toppturspjäxa.  

Pris 5 200 kronor

Coola nyheter för SLAO får ny vd
Elisabet Jansson Strömberg blir 
ny vd på SLAO, Svenska Lift- 
anläggningars Organisation. 
Hon ersätter Hans Gerremo 
som går i pension efter 10 år 
som vd. Närmast kommer 
Elisabet från jobbet som kom-
munikationschef för Svenska 
Sjöräddningssällskapet.  

Vintern – mer än show 
Varför inte starta vintersäsongen 
redan nu. Den 8 – 10 november 
är det dags för årets Winter 
Show på Stockholmsmässan. 
Här hittar du alla prylar du 
behöver inför vinterns åkning. 
Passa också på att boka din 
vinterresa på Winter Show, det 
kommer finnas massor med 
fina erbjudanden från utställarna.  
Och varför inte avsluta det 
hela med Winter Shows egen 
After ski? 
Läs mer på www.wintershow.se

Missa inte! 
Förra årets succé Norrlands-
gatan Functional Winter Week 
gör comeback sista veckan i 
november. Här kan du ta del 
av både information och fina 
erbjudanden. Norrlandsgatan i 
centrala Stockholm har blivit ett 
kluster för sport och friluftsliv. 
Butiker som Norrøna, Salomon, 
Hestra, Quiksilver, Houdini, 
Haglöfs, The North Face och 
Naturkompaniet ligger alla 
längs denna sportiga gata. 
Mer info: www.facebook.com/norr-
landsgatanfunctionalwinterweek 

Vintertriathlon
Vill du testa dina gränser? 
BAMM Winter (Björkliden  
Arctic Mountain Marathon) är 
ett vintertriathlon med längd-
skidor i klassisk stil 27 km  
med en stigning på 850 höjd-
meter, snöskolöpning 10 km 
och slutligen 15 km trail running 
i snö. Antar du utmaningen? 
BAMM Winter 2014 äger rum 
den 3 maj 2014. 
Läs mer: www.bamm.nu

Tradition sen 
första spadtaget 
Här har du spadarna som nästan är som 
Bayerskt Weissbier – samma recept sedan 
1022. Och det finns ingen anledning att 
ändra på det. Voile spadar är lätta  
och starka i T6 aluminium.  

Spadarna kostar  
från 299 kronor

Fetaste skidan 
UBAC från ZAG är en lätt fatski som gör 
jobbet  med en perfekt mix av åkglädje, 
vikt och stabilitet. Skidan är utvecklad 
tillsammans med guiderna i Chamonix, 
som använder den som sitt arbetsredskap. 
Double Rocker och förnuftiga mått för 
svenska förhållanden. Finns också i XL. 

Kostar 6 699 kronor

Ett ljus i fjällmörkret 
Mammuts nya pannlampa, X-Sun, får natt att bli 
dag. En mycket lätt (270 g med batterier) och 
kompakt pannlampa med otroligt kraftigt ljus 
(950 lumen). X-Sun har fyra olika ljuslägen.  
Ett måste för alla aktiviteter i mörker! 
Cirkapris 2 500 kronor

Ny standard på ryggan 
Ride Protection är den enda lavinryggsäcken som skyddar hela huvudet och torax, vilket gör att Mammut 
sätter en helt ny standard för lavinryggsäckar. Ride PAS är lättanvänd och sitter underbart på ryggen. Ihop 
med den nya tuben i carbon lättar du upp säcken med nästan 200 gram mot en ståltub. 

Cirkapris 9 700 kronor inkl. carbon-tub

Världsmästare 
på ryggen 
Världens mest sålda lavinryggsäck 
heter ABS Vario. Den har beprövad 
teknologi och är unik med sitt 
“Twinbag”- system. Till basenheten 
kan man sätta på olika ryggsäckar (15, 
30, 40 och 55 liter). Väger 2 100 gram. 

Pris cirka 6 490 kronor

Prisad och enkel 
NEO från Arva vann pris på ISPO 2013 för att den 
är självförklarande och enkel att använda. Här har 
du en snabb och effektiv transceiver för tuffa turer. 
Lätt som en fjäder, 230 gram med batteri, och 60 
meters bandbredd.  

Kostar cirka 2 990 kronor

Snygg och smart under 
Merinoull-underställ från Smartwool är det som gäller närmast 
kroppen i vinter om du vill hålla dig torr och varm hela dagen. 
Snygga är de också!  

Pris 700-1 000 kronor per del

Snyggast på fjället 
Marmot Alpinist Jacket och Freerider Pant är rätt val för dig som söker ett 
smidigt, lätt men samtidigt slitstarkt skidset. 

Pris 5 500 kronor samt 3 600 kronor

Kan inte bli bättre 
Har du svårt att hitta den perfekta ryggsäcken för fjällen 
och friåkning? Här har du den! Vojd ABS 18 från Haglöfs  
har ett helintegrerat ABS-system, är bekväm att bära och 
har en stilren design. Här finns också smarta lösningar för 
att bära dina skidor eller snowboard.  

Pris cirka 8 000 kronor

Klädd för äventyr 
På fjället vill du hålla dig varm och torr. Med den här lätta, vindtäta och 
mångsidiga hybridskaljackan från Haglöfs har du dessutom bra rörelsefrihet  
i alla svängar. Perfekt för randonnée-turer. 

Pris cirka 2 300 kronor

Stighuden  
nummer ett  
Alpinist Climbing Skin från G3 är utvecklad  
i detalj från topp till tå för att vara lättast, snabbast, bäst på 
stigning och den säkraste stighuden på marknaden. 

Stighuden kostar 1 795 kronor

Älska varje minut  
Framtidens friåkningsskida från G3 är en 
kombination mellan lättviktsskidor och tyngre 
skidor. Med Zenoxide kommer du att tigga om 
mer och dina ben kommer att älska varje minut. 

Kostar 11 155 kronor

Perfekt för 
toppturen 
Kode 32 är en prisbelönt 
ryggsäck från Osprey. Den 
tar 32 liter och väger endast 
1530 gram. Här har du 
smart hjälmförvaring, snabb 
åtkomst av lavinutrustning, 
bekväm passform och 
tekniska finesser. Allt i ett.  

Kostar 1 300 kronor



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige ABHela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Fjällguiden 2013-201424 25Fjällguiden 2013-2014

Mejla ditt svar till 
tavling@provisa.se senast 

den 29 november. 
De lyckliga vinnarna blir 

kontaktade av Fjällguiden, 
så glöm inte att ange 

dina kontaktuppgifter.

Vår nya alpina favorit Frida Hansdotter 
hade en fin säsong förra året när hon tog 
både silver och brons i VM i Schladming. 
2014 håller vi tummarna för en vinst i 
världscupen. Och så klart en medalj runt 
halsen efter OS i Sotji. 

Text: Linda Eriksson Foto: Nicklas Blom

”Gillar glamouråkning i Frankrike”
Namn: Frida Hansdotter

Ålder: 27 år

Bor: I Norberg men flyttar till Fagersta i dagarna 

Familj: Pappa Hans, syster Linn och sambon Richard

Hemmaklubb: Norbergs SLK

Favoritåk i Sverige: Klackbergsbacken i Norberg. Där har jag växt upp och lagt grunden för 
min åkning. 

Favoritåk i världen: Oj vad svårt. Det blir ställen där jag gjort bra resultat, som i Schladming. Men 
för semesteråk skulle jag säga skidorten Courchevel i Frankrike. Det är lite glamour över det stället.

Meriter: Silver och brons i VM i Schladming 2013, andraplatser i världscupsslalom i  
Ofterschwang 2009, i Soldeu och Åre 2012, i Zagreb, Flachau och Maribor 2013.

VI NÅR FRIDA HANSDOTTER mellan träningslägren när 
hon är hemma i Norberg och förbereder inför en flytt. 
Det är bara en månad kvar till säsongens första tävling 
och Frida är laddad. 

– Formen känns bra och jag är verkligen redo att 
tävla. Det är jätteroligt att det gick så bra förra året. Jag 
kom topp 15 i två grenar och känner mig nöjd. Det var 
extra roligt att få visa att jag är duktig även i storslalom,  
säger hon med bred dialekt av vad jag tycker låter som 
dalmål men som måste vara västmanländska. 
Hon beskriver sin åkning som hon beskriver sig själv: 
fullt ös! 

– Jag är en ganska tuff åkare. Jag försöker alltid att 
åka så snabbt som möjligt och är bra på att hålla farten 
även i svängarna.

– Slalom är roligast, det är en kvick gren och där 
har jag även gjort bäst resultat. Storslalom är också 
kul och ger en härlig känsla med de stora svängarna. 

Du blir aldrig farträdd?
– Det är viktigt att inte börja fundera på att man ska 

ta sig ner utan istället vara närvarande i varje sväng. 
Jag tror att man måste våga ligga lite på gränsen för att 
bli bäst. Och när man blir trött får man inte längta efter 
att komma ner utan istället lägga på en extra växel. 

I år är det inte bara värdscupen som hägrar utan 
också OS. Hur lägger du upp träningen? 

– Jag kommer att träna ungefär som vanligt. Precis 
inför OS lägger jag nog in lite extra träning men annars 
är det samma fokus som inför världscupen. Jag kommer 
inte alls att spara på krutet nu utan kör på och vill ligga 
på topp hela säsongen. 

– Mitt mål är att ta medalj. Det vore fantastiskt kul 
att få ta min första seger i världscupen så klart. Och 
OS är förstås en höjdpunkt i alla elitidrottares karriär 
så jag ser verkligen fram emot det här året. Jag skulle 
gärna komma hem med en medalj om halsen.

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

TÄVLA med Fjällguiden!

HÄR ÄR DE COOLA PRISERNA!

Ta dig an fjället 
Trotsa alla fjällens väderlekar med 
Mammuts nya jacka Nordwand 
Pro Jacket. Jackan har en fantastisk 
passform och med Gore Tex-materialet 
har den funktion i toppklass. En jacka 
att älska hela vintern.  
Kostar cirka 7 000 kronor

STOCKHOLMS STÖRSTA SKIDSORTIMENT

Med över 30 år i branschen vågar vi 
sticka ut hakan och säga att vi 
verkligen kan skidor. Med Stockholms 
största utbud av skidor, och personal 
med många års erfarenhet av både 
service och snö, är vi redo att hjälpa dig 
mot nya upplevelser eller  mål.
Välkomna in till oss på Skidsport.. 

Öppettider: M-F:10-18, L: 10-15, S:11-16 (fr.o.m. Nov)
Bromma: Drottningholmsvägen 324 / 167 31 Bromma / 08-267076 / Danderyd: Enebybergsvägen 10 A / 182 36 Danderyd / 08-56890400

www.skidsport.nu

Skidsport_fjallguiden_221013.indd   1 2013-10-23   11.57

Däck med grepp  
Bridgestones däck är särskilt utvecklade för våra 
extrema nordiska vintrar, perfekt när familjen ska på 
vintersemestern. Däcken ger dig trygghet och kontroll 
över din körning. Svenska alpina landslaget vill alltid ha 
grepp i svängen och använder så klart Bridgestone.  
Vinn ett presentkort från Bridgestone värt 8 000 kronor

Helrätt i vinter 
Grymt stretchig och i en baggy-style kan Hodlekve Jacket från Bergans 
aldrig bli fel. Den coola och tekniska freeridejackan är både vind- och 
vattentät, med ovanligt hög andningsförmåga. Helrätt!  Finns både i 
dam- och herrmodell.  
Kostar cirka 4 495 kronor
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8-10 NOVEMBER
STOCKHOLMSMÄSSAN | wintershow.se

Vinn resa 

till fjällen
Hitta vinterns 

BÄSTA RESOR
Försäljning av vinterns 

hetaste prylar
Massor med 

aktiviteter
& tävlingar på plats

Vinn resa

till fjällen

ALLT INOM LÄNGDSKIDÅKNING & ALPINT
Fotograf: Patrik Lindqvist Åkare: Andreas Fransson
Fotograf: Patrik Lindqvist Åkare: Andreas Fransson
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Felsturm Touring Jacket Men

GORE-TEX® Active Shell
Garments engineered with 
GORE-TEX® Active Shell 
laminates are ideal for highly 
aerobic, done in a day 
activities, built for extreme 
breathability to provide 
durably waterproof and 
windproof protection for 
comfort, guaranteed.

Extremtest.
I diagonalen. 17 toppalpinister från hela världen 
provar den nya Eiger extremkollektionen på Eigers 
nordvägg, som inte tolererar några som helst 
utrustningskompromisser. Testet är startskottet  
för schweiziska Mammuts nya alpina storsäljare. 
Gillar du också hög kvalitet, maximal funktion  
och minimal vikt:   

www.mammut.ch

VINN SKÖNA SKIDSEMESTERN!
Nu är semestern räddad! Fjällguiden lottar ut 8 fina paket till några av Sveriges grymmaste anläggningar, och 
till en härlig skidort i Norge. För att vinna behöver du bara lusläsa årets nummer. Och ha lite Norgekunskaper.

För att vinna någon av årets superpriser ska du svara rätt på alla frågor samt berätta om det du uppskattade mest eller minst i årets 
Fjällguiden. Mejla in ditt svar till tavling@provisa.se eller posta ett vintervykort till Provisa Sverige, Strandvägen 19, 114 56 Stockholm. 
Märk vykortet Tävling Fjällguiden. Vi behöver ditt svar senast 29 november. Glöm inte att ange vilken vinst du helst vill vinna och hur 
vi kan nå dig! Lycka till!

Årets grymma priser
1. Hur många kilometer  
 preparerade längdspår  
 finns i Bydalsfjällen?

2. Hur många gånger får du  
 byta utrustning under din  
 vecka i Branäs om du för- 
 bokar din utrustning?

3. Barn upp till vilken ålder får  
 gratis liftkort i Kungsberget  
 om man har hjälm på sig?

4.  I vilket landskap ligger  
 Trillevallen?

5. Vilken stad ligger nära  
 Skeikampen och arran- 
 gerade vinter-OS 1994?

6. I Romme Alpin kan man åka  
 skidor i hur många väder- 
 streck?

7. Hur många meter natursnö  
 faller i Funäsfjällen en  
 vanlig vinter?

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

Läsarfrågor
Snösäkra Bydalsfjällen – all åkning på ett skipass
Njut av allt från gröna till svarta pister, dreampark, barnområden och massor av 
härlig natursnö i Bydalsfjällen.  Vinn en veckas boende i stuga för sex personer mellan 
vecka 2–6. Värde cirka 4 100 kronor

Branäs – barnfamiljens favorit
Bo en vecka i Branäs nyinvigda, sköna Ski Lodge. Här har du nära till både backar och  
nöje. Boendet gäller för upp till sex personer under vecka 2-5 eller 11-16. Värde cirka 
10 000 kronor 

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

Trillevallen – brett utbud för hela familjen
Vinn ett presentkort från Trillevallen. I familjevänliga och mysiga Trillevallen får du 
garanterat en härlig semester. Värde 5 000 kronor

Skön åkning i grannlandet - Skeikampen i Norge
Vinn ett  paket från Bengt-Martins med boende och skipass i Skeikampen. Paketet 
gäller från söndag till fredag för två vuxna och två barn vecka 11-14. Värde cirka 7 100 
kronor 

Romme – skidåkning som i fjällen fast närmare
Spendera en weekend eller kortvecka i ett 4-bäddsrum i Rommes härliga Ski Lodge. 
Torsdag till söndag eller söndag till torsdag under vecka 2-6 eller 12-14. I priset ingår 
ett Rommepaket vuxen med Skipass och middagar. Värde cirka 7 500 kronor

Njut av Funäsfjällen – Skandinaviens största skidområde 
Vinn ett presentkort från Funäsfjällen. Här kan du variera skidåkningen efter väder, 
humör och dagsform. Funäsfjällen består av fem olika skidområden med 135 nedfarter 
och 300 km längdspår. Värde 5 000 kronor                

Bland pister och tigrar i Orsa Grönklitt
Vinn ett presentkort från Orsa Grönklitt. Här lurar vildmarken utanför dörren. Här 
hittar du också  skidåkning, boende och restauranger. Rovdjursparken ligger inom 
gångavstånd. Värde 5 000 kronor
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Fallhöjd 538 m
Antal liftar 5
Antal pister 24
Längdspår ja
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 19 december – 4 maj
Telefon 0980-641 00
E-post bjorkliden@laplandresorts.se 
Hemsida www.bjorkliden.com 
Tips Låkta Fjällstation, Sveriges högsta (1228 m.ö.h)

Fallhöjd 387 m
Antal liftar 6
Antal pister 15 pister, 15 offpist
Längdspår ja
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong 20 februari – 1 juni och 19 juni – 22 juni
Telefon 0980-641 00
E-post riksgransen@laplandresorts.se
Hemsida www.riksgransen.se

Riksgränsen & Björkliden 
– Sveriges nordligaste skidorter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Självklart finns det även i år gemensamma skidpass för Björkliden 
och Riksgränsen samt gratis bussar dagligen mellan anläggningarna. Fo
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Beställ dina kupade 
sportglasögon med styrka nu!

...fotokromatiska, astigmatiska, 
progressiva och hga styrkor - vi fixar det!

tel: o-optiker (  )
optikern@sportoptik.se
www.sportoptik.se

The 
Trangia 
principle 
– simple 
and safe 

www.trangia.se

ns_90x120_affisch.indd   1 2012-01-31   21
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Stora Sjöfallet 

– här kan du lyssna till vildmarkens tystnad

NAMNET KOMMER FRÅN det fem nivåer 
breda vattenfall som Stora Luleälv ska-
pade här. Det magnifika Akkamassivet som 
brukar kallas för ”Lapplands drottning” 
finns i närheten och området hör också 
till världsarvet Laponia – Europas sista 
vildmark. 

Fjällanläggningen ligger vackert vid 

Langasjön med utsikt över fjällmassiv, 
vackra dalar och spännande  urskog. 
Från Gällivare är det cirka 90 minuters 
bilresa och där bilvägen tar slut bör-
jar äventyret. Du kommer att förundras 
över den friska luften, tystnaden och den 
storslagna naturen. 

Anläggningen är öppen året runt och 

I Sveriges äldsta och världens näst äldsta nationalpark ligger 
Stora Sjöfallets fjällanläggning.

Tel 0973-40070, www.storasjofallet.com

erbjuder en rad upplevelser. Gillar du 
isklättring finns utmaningar för både 
nybörjare och proffs. Området hör till 
landets bästa och är rankat som Europas  
femte bästa. 

Fiskekort köps i receptionen. Det finns 
även en professionell fiskeguide. Gör fiske-
turer med skoter till Kakerjaur, Pätjasjaure 
och Teusajaure. 

Stora Sjöfallet erbjuder också helikopter- 
eller flygturer. 

Den som söker lugnet väljer vandring 
eller skidturer. Bästa tiden för turåkning 
är mellan februari och maj. Runt knuten 
finns många fina och olika långa leder 
och anläggningen är en lämplig  utgångs-
punkt till nationalparkerna Stora Sjö-
fallet, Sarek och Padjelanta. Kungsleden 
passerar också alldeles i närheten. 

Den 22-25 maj och 4-7 september 2014 
erbjuds Crossnature-helger. Under hösten 
arrangeras även fjällhelger på temat kost 
och hälsa, samt en helg med retreat.

FÖRMÅNEN ATT HELT efter eget huvud, inspiration och förmåga 
 utmanas av ett berg skapat för rejäl skidåkning.  Terrängen är om-
växlande och kreativ. Södra sidan är intensiv och mer teknisk till sin 
karaktär med isfall, klippdropp och fler åkare. Norra sidan börjar 
flackt men blir snart brant och stor. Här kan du åka både orörda lin-
jer och ostört, men säkerheten är å andra sidan svårare att bedöma.

Det kan vara lite klurigt att hitta på Nuolja. Nyckeln till berget är 

Abisko – möjligheternas berg
Abisko och Nuolja Offpist är ingen vanligt skidort. Nuolja  
är vilt, vackert och orört. Nuoljas storhet är bergets oändliga 
möjligheter.

SKOTERTURER, HUNDSPANNSÅKNING snö-
skovandringar och pimpelfiske är några ak-
tiviteter som lockar. Längd och utförsåkning 
på skidanläggningen, som ligger 10 minuter 
från centrum, är självklart populärt bland 
såväl ortsbefolkning som besökare.

Förutom en vintersäsong med mycket 
goda prognoser för norrsken hålls här även 
några riktigt stora internationella event 
under vintern 2013/14. 

Först ut är Santa Winter Games, 23 no-
vember, där titeln Årets Tomte står på spel.

Skidåkning, utför och på längden
Naturupplevelser
Norrsken
Hundspann, snöskoter och andra vinteraktiviteter

Telefon  0970-166 60
E-post  info@gellivarelapland.se
Hemsida  www.gellivarelapland.se 

Gällivare 
– mer än bara skidåkning

I Gällivare är vintersäsongen lång och snörik med fullt av 
möjligheter till unika upplevelser i såväl fjäll som skog.

Samma datum avgörs Gällivarepremiären 
på de tuffa World Cup-spåren på Hellner-
stadion. Tävlingarna är sanktionerade 
av FIS. Kanske vi får se någon från värld-
seliten testa formen inför årets World Cup-
premiär som avgörs en vecka senare. 

Säsongen fortsätter med fler stora event 
och 5-13 februari kommer återigen inter-
nationella luftballongslag till Gällivare 
för att flyga norr om polcirkeln i många  
minusgrader. Och självklart erbjuds äventyrs- 
lystna passagerare plats i korgarna!

LAPPLAND

HIT TAR MAN SIG LÄTTAST med flyg eller tåg, när du väl har  
klivit av i Gällivare kan du stå på skidorna inom en halvtimme. Här 
finns även en park och ett område för de minsta med skidåkning 
för alla nivåer. 

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

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

Den 5-6 april 2014 är det stor skidfest på Dundret när 1 500 
skidåkare åker den 50:e upplagan av Dundret Runt. Välj 3 eller 5 mil, 
klassisk- eller skateklass, åk i din egen takt eller seeda upp dig till 
nästa års Vasalopp. En skidfest för alla!

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

Fallhöjd  352 m 
Släpliftar  5
Nedfarter  9
Längdspår  14 km
Telefon  0970-145 60 
E-post  info@dundret.se 
Hemsida  www.dundret.se
 Facebook.com/dundret

Dundret 
– storslagen skidåkning för alla

Fallhöjd  500 m
Antal liftar  1
Antal pister  1
Längdspår  18 km
Skidskola  nej
Barnområde  nej
Säsong  28 februari – 30 april
Telefon  0980-402 00
E-post  lapplandsbokning@stfturist.se
Hemsida  www.svenskaturistforeningen.se/abisko 
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att våga lita till transporterna – de gator som finns längst ned på både 
den södra och den norra sidan. Följ åkens fallinje hela vägen ner,  
sedan är du tillbaka vid dalstationen. På Nuolja ligger Aurora Sky  
Station. Här kan du fika, njuta av lunch och prata med skidpatrullen.

Linbanan, som är två kilometer lång tar 15 minuter. Tiden i liften 
kan utnyttjas till att rekognosera åken. Följ gärna med på någon av 
de dagliga offpistguidningarna.

LAPPLAND
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DET ÄR FRAMFÖR ALLT åkningens variation, 
bergets olika lutningar och snötillgången 
som gör Kittelfjäll till en favorit. Kittelfjälls 
berg påminner mer om alperna än de svenska  
fjällen. Med liften når du närmare 50 ned-
farter, de flesta offpist. Missa inte klassiska 
åk som Storgrova, Kålorado, Snäckorna och 
Dansken. Nytt sen förra säsongen är Central  
Park, ett parkområde med sköna hopp och rails.

Med en lättare hike når du Norgesvängen,  
ett magiskt åk i gles barrskog på baksidan av 
berget. Men Kittelfjälls crème de la crème 
är nog helikopterskidåkningen i regi av 
Helinord som också har Catski och stugor 
i sitt utbud! 

Kittelfjäll Skilodge ligger mitt i byn in-
vid liften, deras populära stugor fick i fjol till-
skott av den exklusiva 20-bäddars Skilodgen. 

Catskin med plats för 15 gäster tar dig upp 
till de bästa topparna. Toppstugan serverar 
fika och lunch samt fondueafton.  

Hotell Kittelfjäll ligger mitt i skidsys-
temet och passar alla skidsugna. Hotellet 
skräddarsyr konferens- och kompisresor 
och erbjuder stugförmedling av ett 40-tal 
stugor. Här finns även à la carte-restaurang, 
Pizzeria Kålårado, skoteruthyrning och  

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

Active Ski Travel, 08-628 28 10, www.activeski.se
Hotell Kittelfjäll, 0940-810 20, www.kittelfjall.com
South Lapland Airport, www.southlaplandairport.com
Vilhelmina Turistbyrå, 0940- 398 86,
www.lapplandturism.se
Kittelfjäll Skilodge, 0940-810 88, www.kittelfjall.se
Sista Utposten, 0940-810 52
Helinord, 070-548 68 86, www.helicopter.com

Kittelfjäll
– ett unikt skidområde
Till Kittelfjäll återvänder varje år otaliga 
duktiga skidåkare såväl som de medel-
goda. 

Borgafjäll
– där vägen slutar 
börjar upplevelsen

HOTELL BORGAFJÄLL vann Stora Turism-
prisets kategori Årets Comeback 2009. En 
stor anledning var den världsberömda 
arkitekten Ralph Erskines spektakulära 
design som föranledde hotellets ombygg-
nation. Idag förundras man fortfarande 
över arkitektur såväl som inredning; rum 
byggda på höjden i tre etage, exklusiva 
lägenhetssviter och fjällvärldens absolut 
vackraste SPA-anläggning. 

Inte heller hotellets restaurang går av 
för hackor, enligt White Guide är det Lapp-
lands bästa restaurang (2010) och svenska 
magasinet Gourmet hyllar miljön som en 
av Sveriges fem bästa restaurangmiljöer.

Förra årets stora ”snackis” Skidåkarho-
tellet och den nya hotellpuben är fortfar-
ande populära tillhåll. Skidåkarhotellet är 
för övrigt perfekt för dig som letar billigt 
kvalitetsboende. 
I direkt anslutning till skidbackarna ligger  
förstklassiga BorgaSkicenter som både 

Borgafjällen är skidentusiasternas 
Mecka. Här samsas Sveriges bästa skog-
skidåkning och 13 pistade nedfarter med 
heliskiing, catski, skotersafari, vinterfiske 
och längdskidåkning. Allt inom bekvämt 
räckhåll från arkitektritade Hotell Borga-
fjäll och BorgaSkicenter.

Fallhöjd 289 m
Antal liftar 3
Antal pister 13
Längdspår 17,5 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong december – maj 

Hotell Borgafjäll, 0942-421 00
www.borgafjallen.se
Borgabackarna, 070-305 48 30
Borga Skicenter, 0942-422 72
www.borgaskicenter.se 
Dorotea Turistbyrå, 0942-140 63
www.lapplandturism.se
South Lapland Airport, 
www.southlaplandairport.com

I HEMAVAN TÄRNABY kan du enkelt uppleva  
både långa och välpistade åk, såväl som 
nervkittlande turer i orörd snö. Du har nära 
till både lift och backe oavsett om du bor på 
hotell, i stuga eller i lägenhet. Med ditt ski- 
pass har du tillgång till två orter med ett stort 
antal nedfarter av varierande svårighetsgrad. 
Hemavan Tärnaby passar hela familjen!

Från de stora områdena speciellt tillägnat 
barnen är det lätt att ge sig ut och upptäcka 
resten av fjället. Föredrar du offpiståkning tar 
du liften eller helikoptern upp på kalfjället. 
För dig som gillar utmaningar anses Kobåset 
vara ett av Sveriges bästa offpistområden.

I Tärnaby hittar du också varierad 
skidåkning och här finns Anja Pärsons och 
Ingemar Stenmarks hemmabackar. I nedfart-
erna som fått deras namn kan alla göra guld-
kantade åk. Det blir mer fokus på aktiviteter 
och roligare skidåkning i Hemavan i vinter. 
Man storsatsar på skicross  och tillsammans 
med Svenska Skicrosslandslaget bygger  

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

Hemavan Tärnaby
två anläggningar – samma skidpass

hemavantarnaby.se

Enda stället i världen

man två nya skicrossarenor i området. En 
av arenorna kommer att byggas i Lämmel-
landet där det även byggs en Snowpark för 
de yngsta gästerna och ett nytt snötorg som 
är tänkt att bli en samlingspunkt för barn-
familjerna.

Mer kul för barnen blir det i Lenny 
Klubben som är maskoten Lenny Lämmels 
egen klubb. Där går alla barn på Lenny-
disco, skattjakt afterski och annat skoj.

I Tärnaby finns den utmanande park-
åkningen. Här finns tuffa Training Park vid 
Anjabacken med stora utmanande hopp, 
men också mindre hopp, boxar och rails 
som passar den lite mer ovana parkåkaren.

ekiperar dig komplett inför en dag i Borga- 
fjällen och ser till att den avslutas på bästa 
sätt. Skid- och brädutrustning samt snö-
skotrar finns till uthyrning. Det här är ock-
så stället du äter backens lunch på, varvar 
ner (eller upp) med BorgaSkicenters after-
ski, äter en trevligare middag eller bara 
tar ett glas på puben.

South Lapland

South Lapland

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

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

LAPPLAND

Telefon 0954-104 50
E-post info@hemavantarnaby.se
Hemsida www.hemavantarnaby.se

Kör hundspannUpplev vinter i Saxnäs Smaka på Borgafjäll Besök ”Italien” i Klimpfjäll

SOUTHL APL AND.SE

VINTERPÄRLOR I SOUTH LAPLAND - BOKA DIN PAKETRESA NU 

Tfn: +46 (0)940 398 91 E-mail: info@southlapland.com
Följ oss på facebook: 
www.facebook.com/SouthLapland

SAXNÄS
BORGAFJÄLL

NORRÅKER
KLIMPFJÄLL

A HOTELLIFTEN
B KNAPPLIFTEN
C BARNLIFTEN
D JAN EXPRESS
E TOPPSTUGAN

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

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

24 DANSKEN
25  ZNUBBEN
26 PER RÄNNANA
27 VITTERSTIGEN

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

10 SKIDSKOLEBACKEN
11 MIN VÄG
12 LILLGROVA
13 NATIONELLA
14 KÅLÅRADO

20 RUNES
21 MORGONZOO
22 KUSINERNA
23 CABBY 76

28 PASTORN
29 KONSUMRAVINEN
30 FUNPARK

Övre transportsträckor är blå och nedre är gröna.
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Hemavans Högfjällshotell
Fleetwoods matsal
After Ski
Nattklubb

0954-301 55 - www.hemavantarnaby.nu

För skidåkare och andra
Hotell • Konferens • Lägenheter • Restaurang • Pub • Afterski

+46 (0)954-10420
info@tarnabyfjallhotell.com
www.tarnabyfjallhotell.com

Norra Sveriges Norra Sveriges Norra Sveriges 
största skidortstörsta skidortstörsta skidort
Norra Sveriges 
största skidort
Norra Sveriges Norra Sveriges Norra Sveriges 
största skidort
Norra Sveriges 
största skidort
Norra Sveriges 
största skidort
Norra Sveriges Norra Sveriges Norra Sveriges 
största skidort
Norra Sveriges 

hemavantarnaby.nu 

största skidortstörsta skidortstörsta skidort
BOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKABOKA

dindindin

skidsemester skidsemester skidsemester skidsemester skidsemester skidsemester skidsemester skidsemester skidsemester 

på på på på på på webbenwebbenwebben

relaxavdelning. Heliski utgår också från 
Hotell Kittelfjäll.

Förutom grym skidåkning finns det bra 
transport till Kittelfjäll. Active Ski Travel 
erbjuder prisvärda paketresor med sov-
buss från Stockholm med påstigning längs  
vägen. Weekendavgångar på torsdagkvällar 
under hela säsongen och veckoresor under 
högsäsong. Active Ski kan också fixa rese-
paket med flyg från Arlanda.
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Storlien – Meråker 
brutal skidåkning över gränsen

STORLIEN PÅ DEN SVENSKA SIDAN gränsen och Meråker på den 
norska. Tillsammans bildar de en komplett anläggning med bland 
annat Storliens skidanläggning, boende med cirka 600 bäddar och 
konferensanläggning kombinerat med Meråkers skidanläggning 
och många sportfaciliteter, som till exempel skidskyttestadion och   
inomhusfotbollsplan. Tillsammans finns också 22 mil längdspår 
och 40 mil rösade leder. De två anläggningarna kommer att ha 
ett gemensamt liftkort för hela området. 

Storlien ligger direkt på fjället omgivet av andra fjälltoppar. 
Anläggningens storhet är att här erbjuds en stor variation av 

När Storlien öppnar för säsongen gör man det med dunder och brak. Destinationen inleder ett samarbete 
över gränsen med norska Meråker. I och med samarbetet blir destinationen Visit Storlien Meråker en ännu 
mer komplett anläggning. 

Högsta fallhöjd  510 m
Antal liftar  13
Antal nedfarter  36, varav 3 belysta
Längdspår	 	 220km+	400km	rösade	leder
Längsta nedfart  3 200 m
Funpark  ja
Barnområde  ja
Säsong  december – april

Hotell/Boende/Restauranger
Storlien Högfjällshotell, 0647-701 70, www.storlienhogfjallshotell.se
Fjällyorna, 0647-701 70, www.storlienlyorna.se 
Restaurang Le Ski & Lodge, 0647-701 51, www.leski.se
Värdshuset Rödluvan, 0709-21 55 00, www.rodluvanstorlien.se
Restaurant Flamman, 0647-700 10, www.flamman.nu
Storliens Fjällgård, 0647-700 58, www.storlienservice.se 
Kirkebyfjellet, www.kirkebyfjellet.no
Teveltunet Fjellstue, www.teveltunet.no
Sissels Spiseri, www.sissels-spiseri.no
Verksgården,	+47	98	290	980

Aktiviteter
Storliens liftar, 0647-70170, www.storlienalpin.se 
Meråker Alpinsenter, www.merakeralpinsenter.com
Rypetoppen Adventure Park, www.rypetoppen.no
Norway Husky adventure, www.huskyadventure.no
Meråkerfjell ridesenter, www.merakerfjell.no
Mid-Norway Adventure- Eirik Mjøen, www.midnorwayadventure.com
Arena Meråker, www.arenameraker.no
Meråker Kurbad, www.starthjelpa.no

Butiker
Storliens sportcenter, 0647-704 44, www.sportcenter.nu
Viltboden, 0647-705 00 , www.viltbodenstorlien.se
Coop, 0647-700 08,  www.coopstorlien.se
Superpris, 0647 700 54, www.superpris.se 
Storlien Bygg, 0647-703 33
Meråker	Sport	og	Fritid	,	+47	74	810	254
MX Sport Meråker, www.bestski.no

boende och aktiviteter i en genuin kalfjällsmiljö. Här finns van-
ligtvis det djupaste natursnötäcket i Sverige. Passa på att njuta 
av skönt boende, vidsträckta vyer och skoteråkning, som faktiskt 
är förbjuden i Norge. 

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

Meråker

parks, jibbingytor och en skidskyttestadion. Meråker har även 
blivit rankad som ett av världens bästa friåkningsområden. 

Från 190 fallmeter får besökarna nu tillgång till 510 meters 
fallhöjd. Nedfarterna ökar och antalet kilometer i längdspåret 
likaså. Meråker ligger 1,4 mil från Storlien och du tar dig enkelt 
dit med Nabotåget, eller med bil på riksväg E14. För den som  
önskar finns också längdspår hela vägen mellan anläggningarna  
så det är bara att knäppa på sig skidorna. 

JÄMTLAND/NORGE JÄMTLAND/NORGE

1 2

3

4

1= Randonee Trail
2= O�pist område
3= Kite Park
4= Kids Park
5= Fun Park

5
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Barnfamiljerna älskar Björnen med sin 
familjevänliga åkning och lugna omgivning, 
Åre by erbjuder allt ifrån svindlande offpist 
till breda lättåkta glidarbackar. I Tegefjäll/
Duved är tempot lite lägre och det är sällan 
trångt i liftköerna. 

I EN AV DE STÖRSTA investeringar på liftar  
som någonsin gjorts i Åre invigs till 
2013/2014 inte mindre än tre nya moderna 
stolliftar. De nya liftarna – Tegeliften, Fjäll-
gårdsexpressen och Sadelexpressen – ligger  
på strategiskt viktiga knutpunkter och 
kommer att göra stor skillnad i framkom-
lighet och effektivitet. Nerfarter breddas, 

Åre – Skandinaviens internationella skidpärla
Den lilla byn i Sveriges inland med den stora skidåkningen.

Fallhöjd 890 m
Antal liftar 49
Antal pister 110
Antal skidlärare 60
Barnområden ja, 4
Parker 3 
Elbelysta backar 7 
Längsta nedfart 6 500 m
Total pistlängd 100 km
Säsong november – maJ
E-post are@skistar.com
Hemsida www.skistar.com

skogsområden glesas ur och helt nya 
nerfarter byggs. Mycket mer skidåkning 
helt enkelt!

Åre bjuder förutom på utförsåkning 
i världsklass också på andra aktiviteter; 
längdåkning, skoteråkning, zipline, hund-
spann, ridning, kälkåkning med mera.

Utöver uteaktiviteterna erbjuder Åre by ett 
fantastiskt utbud av restauranger, pulserande 
nattliv, unika affärer, genuina hantverk och 
lokalproducerad konst och konfekt. 

Eller avnjut en välförtjänt spabehandlig 
efter en lång dag i snön på någon av Åres 
många spaanläggningar. 

Vi syns i Åre i vinter!

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

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

Läs mer om vinterns erbjudanden på skistar.com

JÄMTLAND
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Halvvägs upp på Åreskutan 
ligger en av byns bästa  
restauranger. I rustik fjällmiljö 
serveras fantastisk mat. Här 
finns också ett litet mysigt 
hotell och ett eget lagligt 
bränneri i källaren.  
Välkommen!

Info och bordsbokning 0647-531 75  •  www.buustamonsfjallgard.se

Björn Olssons 

TAXI
Åre

Även bussar som tar upp till 15 personer

Tel. 0647-505 55

bjorn_olssons_taxi.indd   1 06-10-12   10.36.03

Expressbussen till ällen
*varje vecka från december till april*

08-739 32 00

www.arebussen.se

Åres aktivitetshotell
det ultimata hotellet för familjer och konferensgrupper

www.areinn.se 0647-17170

Bo 4 dygn betala för 3

OBS!  Barn 0-7 år

bor och äter gratis!

Aktiviteter på hotellet

från 1770:- / person

Bo hela familjen i fyrbäddsrum i  
4 dygn med frukost och tvårätters 
middagsbuffé samt Sport Club med 
pooler, gym och bastu

Skotersafari
Boule, biljard och dart
Spa, pooler, bastu och gym
Ice driving
Pulkabacke, bio och lekrum
VIP-bastu med utomhuspool
Fredagsmys m.m.

  

Det lilla hotellet med de stora vyerna

www.ottsjofjallhotell.se
info@ottsjofjallhotell.se 

www.facebook.com/ottsjofjallhotell

INFO & BOKNING 0647–341 60 

Upplev OTTSJÖ! 
Hos oss bor du flott och äter gott!
Det mesta är tipptopp!

SkidparadiSet Vålådalen
längdspår i  världsklass, fantastiska turer på fjället

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

Trillevallen 
– ett skidmecka för hela familjen
Trillevallen är ett välkomnande skidområde som passar 
skidtörstande familjer med krav på ett brett utbud. Den 
populära 4-stolsliften som tar dig från parkeringen till bergets 
topp på bara några minuter är fortfarande en succé.
DEN POPULÄRA 4-STOLSLIFTEN fortsätter leverera även i år och 
tar dig snabbt och bekvämt  till toppen av Välliste. Mitt i backen 
ligger också restaurangen med soldäck och storslagen fjällutsikt. 
Både maten och kockarna har varit uppskattade under förra året 
och även i år fortsätter Backrestaurangen att servera nöjda gäster. 

I förra årets nyhet, de backnära lägenheterna, bor du veckovis 
och har nära till skidåkning varje dag. 

I Trillevallen får du långa stråk av skidåkning i välpreparerade 
backar, med lutning som räcker för de tuffaste. Ripbranten är svår-
slagen, med både brant piståkning och offpist med orörda löpor i ett 
och samma åk. Barnen kan åka varv på varv i skidkarusellen innan de 
övergår till barnbackarna där de kan utvecklas som skidåkare. Runt 
detta område finns även en ny skicrossbana för de mindre. 

Trillevallen har tagit klivet in i 2010-talet – utan att tappa bort 
sin gedigna historia eller sina långa traditioner.

Bokning 0647-36090 * bokningsförfrågan info@trillevallen.com * www.trillevallen.com 

Bo på klassiska högfjällshotellet
Hela familjen bor på Trillevallens Högfjällshotell i 
två- och fyrbäddsrum med halvpension. Strax utanför 
startar transportliften till skidsystemet. Bokar du hel  
vecka så bjuder vi på första dygnet. 
Vuxen per dygn från...................825:-
(Barn 0–5 år gratis, 6–15 år 50% i familjerum)

Backnära lägenheter
Ett snöbollskast från liftarna, backrestaurangen och 
skiduthyrning ligger våra nya 4,6,8-bäddslägenheter 
för den lilla eller stora familjen. 
Per  vecka i 4-bäddslägenhet från.......3.000:-

Tågstation 8 km från  Trillevallen 
9 liftar, 21 nedfarter, 

12 mil längdspår, fina skoterleder
Barnområde, funpark

4-stolslift & backrestaurang 

Ny flyglinje
Malmö Aviation startar ny flyglinje 
Malmö-Stockholm-Östersund med 

fyra avgångar per dag.
Stockholm-Östersund fr 399:-

Prova Trillevallen i vinter!
Den familjevänliga och mysiga sidan av Årefjällen.

Vi bjuder p
å 1:a dygnet

JÄMTLAND

VALMÖJLIGHETERNA ÄR STORA från grönt lätt till svart tufft, stora 
ytor för offpiståkning, en park, skicrossbana och barnområden.  
Bydalsfjällen ger inte bara känslan att vara nära orörd natur och 
vildmark. Bydalsfjällens geografiska läge är gynnsamt för mycket snö. 

De välpreparerade pisterna ger härlig skidåkning på äkta 
natursnö. I Bydalsfjällen kan du åka en hel dag innan du låter 
afterskin ta vid på någon av restaurangerna. För den som vill åka 
ännu mer förlänger kvällsåkningen i de belysta backarna dagen.

Bydalsfjällen ligger i en storslagen fjällnatur och i området 
finns all service, restauranger, skidskolor, skiduthyrningar/skid-
shop, livsmedelsbutik, skotersafaris och konferenslokaler.

I BYDALSFJÄLLEN SKER ALL skidåkning på ett och samma skipass, 
det finns 17 liftar och 45 nedfarter som erbjuder mycket utrymme. 
Den höga liftkapaciteten ger dig mer tid på snö än i kö, här blir 

Bydalsfjällen erbjuder härlig skidåkning i äkta fjäll. Fallhöjd 
på upptill 420 meter, och nedfarter på över tre kilometer.

Fallhöjd 420 m
Antal liftar 17
Antal pister 45
Längsta nedfart 3 km
Längdspår 70 km
Skidskola ja
Säsong 1 december – 27 april
Telefon 0643-20 000
E-post info@bydalsfjallen.se
Hemsida www.bydalsfjallen.se

Bydalsfjällen 
– Sveriges mest personliga fjällupplevelse

JÄMTLAND

du trött av skidåkningen. För dig som vill variera med tur eller 
längd finns 70 kilometer preparerade längdspår och 2 elljusspår. 
På fjället hittar du lätt efter kryssmarkerade leder. Bydalsfjällen 
är kända för sin mycket familjevänliga och personliga atmosfär. 
På flera platser finns speciella barnområden där barnen har roligt 
bland figurer, slalombanor eller i pulkabacken. Eftersom man oftast 
bor i direkt anslutning till backen är det enkelt för barnen att själva 
gå ut och leka i snön – tryggt och bekvämt för både barn och 
föräldrar.

I Bydalsfjällen ligger allt nära, så bilen kan stå hela veckan. De ny-
byggda boendena håller hög komfort och du bor i lägenheter eller i 
mysiga fjällstugor med braskamin med bästa ski in-ski out-läge.
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Vemdalen
tre skidområden – ett skipass
Vemdalens skipass är antagligen fjällens mest generösa. 
Det gäller i tre skidområden: Björnrike, Vemdalsskalet och 
Klövsjö/Storhogna – och det gäller utan krångliga undantag 
och tillägg. Det finns många fler goda skäl till Vemdalens 
positiva utveckling de senaste säsongerna.

SKIDSYSTEMET ÄR supereffektivt. De senaste åren har drygt en 
kvarts miljard investerats. Snabba och bekväma expressliftar  
finns i alla tre skidområden som kompletterar varandra så perfekt:  
Soliga Björnrike med över två kilometer långa carvingdrömmar, 
Vemdalsskalet med skidcirkus över två fjäll, Klövsjö med både 
svartaste svart och grönaste grönt samt Storhogna (hopkopplat 
med Klövsjö) med snälla familjepister.

Samtidigt görs en storsatsning på boende, restauranger och 
övrig infrastruktur. På Vemdalsskalet växer en helt ny och bilfri 
fjällby fram, med en arkitektur där lokala byggnadstraditioner 
möter modernt resorttänk. Fasaderna är i trä och sten och i den 
charmiga bykärnan runt Skalets torg är inget hus det andra likt.

Där öppnade förra säsongen Hovde Hotell med skön pensionats- 
känsla från förr och med Hovde Sportbar. Nytt denna säsong är 
bland annat bageri med café.

FLER GODA NYHETER från Vemdalen säsongen 2013/2014:
Snötåget rullar vidare efter förra säsongens succé. Det 

miljövänliga och trygga nattåget avgår till Röjan/Vemdalen från 
Malmö/Göteborg på söndagar. Den här vintern är biljettpriserna 
kraftigt sänkta. Från Stockholm via Mora går ett dagligt Snötåg 

Fallhöjd 470 m
Antal liftar 34 varav 4 st 6-stols expressliftar
Antal pister 55
Längsta nedfart 2 300 m 
Total pistlängd 49,5 km 
Skidskola ja, i alla skidområden
Barnområde 4
Funpark   3 
Elbelysta backar 15
Telefon 0771-84 00 00
E-post vemdalen@skistar.com
Hemsida www.skistar.com/vemdalen

HÄRJEDALEN

E R BJ U DA N D E

 PÅ SKIDHYRA & 
SKI ROOKIE SKIDSKOLA

25%
RABATT V.11

TI LBU D

PÅ SKIUDLEJNING OG
SKI ROOKIE-SKISKOLE

25%
RABAT I UGE 11

TI LBU D

PÅ SKILEIE OG 
SKI ROOKIE-SKISKOLE

25%
RABATT U.11

Känner du  
någon eller är du  

Ski Rookie?  
Läs mer om vinterns erbjudanden på skistar.com

till Röjan Vemdalen.
Valle flyttar in. Barnens nya bästis i Vemdalen heter Valle. Han 

är världens coolaste snögubbe och lovar att göra barnens fjäll-
resa roligare än någonsin.

Björnrike Centrat öppnar Restaurang Vy med sportbaren SkiClub 
en trappa ner. Klassiska Björnrikegården finns nu i en ny byggnad 
och vid barnens snöparadis Björnvallen öppnar en ny värmestuga.

Bo vid pist och skidåkning
Utsikt ända till Norge!

Klockarfjället – Ski in Ski out
Vemdalen – bäst snögaranti och minst köer

Tel: 0684-410 50
www.maklarhuset.se/vemdalen
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Bo vid pist och skidåkning
Utsikt ända till Norge!

Klockarfjället – Ski in Ski out
Vemdalen – bäst snögaranti och minst köer

Tel: 0684-410 50
www.maklarhuset.se/ vemdalen

VEMDALENS MEST CENTRALA BOENDE Hotell • Konferens
Lunch • Á la carte • Pizzeria • Temakvällar • After Ski • Nattklubb • Pianobar

SKI-IN SKI-OUT
41 bekväma & fullt utrustade

4-12 bäddslägenheter med
bl.a. egen bastu

12 hotellrum

Tel 0684-151 00 • Boka on-line: vemdalsskalet.com

Tel 0684-151 00  •  Boka on-line: vemdalsskalet.comSkiduthyrning

Bankuttag

Vemdalens mest centrala boende Hotell • Konferens 
 Lunch • Á la carte • Pizzeria • Temakvällar • After Ski • Nattklubb • Pianobar

boKa 

on-lIne

vemdalss
kalet.c

om

SKI-IN SKI-OUT
 41 bekväma & fullt utrustade 

4-12 bäddslägenheter med 
bl.a. egen bastu

 12 hotellrum

Tel 0684-151 00  •  Boka on-line: vemdalsskalet.comSkiduthyrning

Bankuttag

Vemdalens mest centrala boende Hotell • Konferens 
 Lunch • Á la carte • Pizzeria • Temakvällar • After Ski • Nattklubb • Pianobar

boKa 

on-lIne

vemdalss
kalet.c

om

SKI-IN SKI-OUT
 41 bekväma & fullt utrustade 

4-12 bäddslägenheter med 
bl.a. egen bastu

 12 hotellrum

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

Välkomna hit!

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

klovsjo_annons.indd   1 10/23/2013   5:59:15 PM
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FUNÄSFJÄLLEN ÄR SKIDOMRÅDENA Tänndalen, Ramundberget, 
Funäsdalsberget, Tännäskröket och Kappruet. Med totalt 135 
nedfarter är området Skandinaviens största skidområde. 

De stora skidsystemen med riktig högfjällskänsla erbjuder både 
något för nybörjaren och för den erfarne. Här finns snälla backar,  
barnområden, maskotar och kolsvarta pister. Du hittar även 
några av landets bästa Funparks, offpist och sugande carving.  
Ett av världens bästa längdskidområden och ett skotermecka 
med 450 kilometer pistade leder finns också här. 

En vanlig vinter faller här fem meter natursnö, en ovanlig 
ännu mer. Säsongen är dessutom lång. 

GENOM DALGÅNGAR och över högfjällsterräng ringlar sig Nordic 
Ski Center – 300 kilometer preparerade spår. Var du än befinner 
dig har du längdspår i världsklass i din närhet. Här finns de bästa 
förutsättningarna för träning, motion och rekreation, oavsett om 

Funäsfjällen – Skandinaviens största skidområde
Med 135 nedfarter och 300 kilometer längdspår kan du variera skidåkningen efter väder, humör 
och dagsform. På en och samma dag kan du ta dig upp på majestätiska fjäll med vidunderlig 
utsikt och ner i dalgångar med fina längdspår.

du tränar för Vasaloppet eller världscupen. 
Alla skidområden har egna spårsystem som är sammanbundna  

med varandra. Varje morgon prepareras spåren och du kan alltid 
följa spårstatusen via mobil eller webbsidan. Utöver detta finns 
450 kilometer rösade leder för fjällturer. 

Hotell, klassiska fjällpensionat, lägenheter, stugor i backen 
eller uppåt fjället och vandrarhem. I Funäsfjällen har du ett stort 
urval av boenden.

FÖR ALLA HUNGRIGA finns många restauranger, matställen och 
våffelstugor att välja mellan. Riktiga hamburgare och pizza samsas  
med finkrogar och pubar. 

Passa på att smaka på fjällets och vildmarkens egna smaker  
– fisk, vilt och närproducerade specialiteter. Precis som för 
skidåkningen och vinterupplevelsen står det äkta och genuina 
i centrum. 

HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN

Ramundberget, Tänndalen, Funäsdalsberget,Tännäskröket, Kappruet 

Fallhöjd 315 m
Antal liftar  38
Antal pister 135
Längdspår 300 km, 450 km rösade leder
Skoterleder 450 km
Skidskola ja
Barnområde ja
Säsong november – maj
Telefon 0684-155 80
E-post info@funasfjallen.se
Hemsida www.funasfjallen.se 
Facebooksida facebook.com/funasfjallen

 Bruksvallarna

 Fjällnäs

Funäsdalen  

 Ljusnedal

 Tänndalen
Ramundberget  

Messlingen  
Mittådalen  

 Tännäs

NÄR DU KOMMER UPP med första liften förstår du att du är mitt 
ute på fjället. Mitt i vildmarken. Runt omkring dig har du 60 toppar  
över tusen meter. Myskoxar, björn och ren är några av dem som 
du delar fjällen med. Ta dig tid och stanna upp en sekund innan 
du kastar dig ut. 
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Lofsdalen – den lilla byn med den stora skidåkningen

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

En annan förklaring är närheten till allt. I Lofsdalen ställer man 
bilen och låter skidorna jobba. Nästan allt boende är med ski in-ski out 
läge nära backen. Och runt hörnet finns ofta långa välpreparerade  
längd- och skoterspår.

DET STORA OCH MÄKTIGA Hovärksfjället, 1 125 meter över havet, ger 
gott om plats för spännande aktiviteter i preparerade backar eller 
härliga offpistbranter. Samtidigt kan man njuta av lugnet och stillheten. 

Nytt för i år är en ny 6-stolslift ända upp till toppen. Det här är 
anläggningens andra stolslift, vilket kommer att glädja skidåkare, 
stora som små. För nu kan alla ta sig hela vägen upp till toppen av 
Hovärken. Klara dagar blickar man milsvitt bort mot norska gränsen  
– en oförglömlig naturupplevelse.

Redan idag har Lofsdalens skidanläggning en av Sveriges mest 
konkurrenskraftiga prisnivåer på liftkort. Men alla gäster som bokar  
skidpass online, får ytterligare fem procent rabatt. Och barn under 
åtta år, som har hjälm och är tillsammans med vuxen, åker förstås 
gratis. I Lofsdalen finns också Wi-Fi, både i och utanför backen.

Fallhöjd  492 m
Längsta Nedfart  3,4 km
Antal Nedfarter  26
Antal Liftar  9 
Stolsliftar 2
Kvällsåkning Ja 
Funparks 3 
Skicross Ja
Snöland Ja
Säsong 14/12-22/4
Telefon 0680-413 50
E-post  info@lofsdalen.com
Hemsida  www.lofsdalen.com

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

HÄRJEDALEN

Hallstaberget – Sollefteå  
den kompletta skidanläggningen

PÅ HALLSTABERGET FINNS DET fyra liftar och sex nedfarter. Här 
hittar du backar av olika svårighetsgrader som passar både ny-
börjaren och den avancerade åkaren. Längsta nedfart är 1 500 
meter och har en fallhöjd på 305 meter. Det finns också en knatte- 
backe som är perfekt för barnen att lära sig åka i.

Mitt i slalombacken ligger nyrenoverade Hotell Hallstaberget. 
Bara några steg från hotellet hittar du även skidspår, teknikspår, 
skidskyttestadion och hoppbackar. 

KRING OMRÅDENA Hallstaberget, Lidberget, Storskällmyran kan 
du uppleva varierad längdåkning i totalt 50 kilometer preparerade  
spår och leder. Även här hittar du något som passar alla, både för 
klassisk åkning och skate.  

Hallstaberget har genom åren stått värd för många stora  
arrangemang, bland annat Junior-VM i längd, backhoppning och 
nordisk kombination 2003 samt SM i skidskytte 2012. Här arrang-
erades även Paralympic Winter World Cup 2013 och anläggningen 
har fått i uppdrag att göra det på nytt 2015 och 2017. 

Det planeras också för en utveckling av Hallstaberget med nya 
nedfarter och liftar framöver.

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

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

ÅNGERMANLAND
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Idre Fjäll är paradiset för alla barn
ATT UNDER EN VINTERVECKA få byta till klar fjälluft, dra ner tempot, 
låta tankarna kretsa kring vilken backe man ska åka, eller om man 
ska ta våfflan nu eller sen. Det är semester och det är återhämtning.

Skidorna står vid dörren, skipasset är tankat och några hundra  
meter bort skymtar den bekväma 6-stolsliften. Speciellt småbarns- 
föräldrar uppskattar att det finns stolsliftar som bjuder på kontinu-
erlig vila när barnsbenen aldrig tycks få nog. Här åker man skidor i 
fyra väderstreck och det finns nedfarter för alla färdighetsnivåer,  
vilket innebär att familjen/gänget kan hålla ihop och ta liften upp 
tillsammans. 

Idre Fjäll är paradiset för alla barn med massor av aktiviteter 
utöver skidåkningen. När mamma och pappa går på afterski så blir 
barnen underhållna på sitt sätt; ansiktsmålning, teater, sång, lek 
eller pyssel. I Värdshuset äter alla barn upp till sju år gratis frukost 
och lunch tillsammans med betalande vuxen under vecka 52-16. 
Vecka 12 och 13 är det barnkalasveckor som innebär extra många 
aktiviteter för barn i åldrarna 3-8 år. 

FLERA NYHETER I VINTER. Nya snökanoner på Stadion och ett perfekt  
underlag i den nya rullskidbanan medför att förutsättningen för 
en riktig tidig öppning är bättre än någonsin. Anläggningen har 
även blivit officiellt Vasaloppscenter, vilket är en kvalitetsstämpel  
på bra träningsmöjligheter och fina välpreparerade spår.  

I bottenvåningen av Restaurang Charlies öppnar en ny wok-
restaurang till vintern. Här kommer det att serveras hemlagade 

vårrullar, wok med älg och ren samt riktigt fin röding. Det kommer 
även finnas take away.

I vinter är det 10 år sedan Pernilla Wiberg Hotel byggdes och 
det firas med extra förmånliga priser. Barn 0-7 år bor gratis i extra-
bädd. Dessutom bjuds det på entré till Idre Fjälls inomhusbad för 
alla som bokar rum på hotellet under hela 2014.

Bo ski in – ski out! Oavsett om ni bor i någon utav de mysiga 
stugorna eller på Pernilla Wiberg Hotel har ni nära till liftar, pister, 
restauranger och butiker. På Idre Fjäll kan ni låta bilen stå under 
hela vistelsen.

Idre Fjäll gillar familjer och familjer gillar Idre Fjäll. Såväl sommar som vinter 
är Idre Fjäll en av de ledande anläggningarna inom den svenska fjällvärlden. 

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

Elbelysta längdspår  13 km
Längdspår  62 km (preparerade)
Telefon  0253-400 00
E-post  info@idrefjall.se
Hemsida  www.idrefjall.se

DALARNA

FÖLJ MED EN KUNNIG GUIDE bortom spår och leder och avsluta 
dagen med bastu, badtunna eller kanske en spabehandling samt 
en riktig fjällmiddag på någon av Grövelsjöns restauranger.

I Grövelsjöfjällen finns också fina fiskemöjligheter på sjöar och 
tjärnar. Idre sameby bedriver renskötsel och i byn Storsätern 
finns möjlighet att handla renkött och andra samiska produkter.

Skiduthyrningar för både backe, tur- och längdåkning samt 
övrig vinterutrustning finns också i området. 

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

Grövelsjöfjällen ligger vita med markerade leder åt alla 
håll. Du har också 100 kilometer skidspår på ett stavtags 
avstånd och kan kombinera med härlig utförsåkning för 
hela familjen.

816 meter över havet. Bara 53 
mil från Stockholm. Vida fjällvidder. 
Skyddande skog. God mat. Sköna 
sängar. Alla åldrar. Bra miljötänk. 

Ja, det är nog därför.

Vi ses i Grövelsjön! 
 

AKTIVTETER & TEMAVECKOR
* Familjefjällvecka
* Ut & Njut - tanter på tur
* Friskis & Svettis Fjällvecka
* Barnbarn med mor- och farföräldrar
* Fjällkurs De Lux 
  - Njutvecklas som skidåkare
* Gammeldans & gillesdans m cha-cha
* Längdläger för tjejer NYHET!
* Småbarn Special NYHET!
* Kitehelg NYHET!
* Skatehelg NYHET!
* Yogahelg
* Fjällveckor

DU KAN DESSUTOM
* Åka skidor i 10 mil spår
* Äta jättegod mat & dricka gott
* Lyxa med ekologiska våfflor
* Njuta av tystnad och natur
* Åka skidor på fjället
* Busa i barnbacken
* Umgås och bara vara
* Fira Nyår & Trettonhelg
* Följa med på guidade turer

www.stfturist.se/grovelsjon 0253-596880

Grövelsjön 
– alla tiders fjäll!

Skidåkning direkt utanför dörren i spår och fjäll!
Grövelsjögården

www.grovelsjogarden.se    0253-23 100

God mat, storslagna naturupplevelser samt 
längdspår och utförsåkning alldeles runt knuten 
– upplev vintern på Storsätra Fjällhotell!

Vinter i Grövelsjöfjällen

Vinterpaket kort fjällvecka (4 dygn)

Helpension (frukostbuffé, sopplunch eller lunchpaket
samt trerätters middag). Logi i dubbelrum.
Pris per person, från

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

3 690:-

DALARNA

Telefon  0253-232 00
E-post  info@grovelsjon.com
Hemsida  www.grovelsjon.com
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Sälen – barnfamiljens skidmecka

LINDVALLEN, HÖGFJÄLLET, Tandådalen och Hundfjället är till-
sammans norra Europas största skidområde och är vida känt för 
sina fantastiska barnområden med rullband och knappliftar, ota-
liga äventyrsområden för stora och små samt det stora utbudet 
av barnskidskolor. Men i Sälen finns det så mycket mer än bara 
skidåkningen som gör att semestern med familjen blir just så 
fantastisk som den alltid borde vara.

I SÄLEN ÄR ALLA BARN VIP-gäster. Här finns bland annat 13 park- 
och äventyrsområden, 13 rullband och 48 knappliftar. Snögubben  
Valle, SkiStars maskot, finns över hela fjället i form av barn- 
områden, som teater, i skidskolan, på restauranger och att träffa 
vid olika tidpunkter. Ett besök på Valletorget och i Trollskogen 
är ett måste. 

Det ska vara enkelt att vara gäst i Sälen. Gratis buss finns att 
tillgå för alla som behöver och gör det lätt att uppleva hela Sälen. 
Gratis Wi-Fi finns dessutom. 

SkiPass + Bad är liftkortet som ger gästerna variation i sin 
skidåkning med möjlighet att åka i alla Skistar Sälens backar.  
SkiPasset är dessutom biljetten till en skön avrundning på skid-
dagen i Experiums äventyrsbad eller poolarierna i Hundfjället 
och Tandådalen. 

EXPERIUM ÄR EN unik byggnad i Lindvallen som är ett populärt 
komplement till skidåkningen för att göra semestern fulländad.  

Fallhöjd  303 m
Längsta Nedfart  2,5 km
Antal Nedfarter  118
Antal Liftar  100
Kvällsåkning Ja 
Parker och äventyrsområden  12
Elbelysning 26 pister
Antal skidlärare 170 st
Säsong 22 nov-27 april
Telefon 0771-84 00 00
Hemsida  skistar.com/salen,
 www.salen360.com

Fyra skidområden, alla anpassade för 
barnfamiljens bästa – det är Sälen.

Läs mer om vinterns erbjudanden på skistar.com

E R BJ U DA N D E

25%
UNGDOMSRABATT* 

PÅ SKIPASS, SKIDHYRA,
OCH SKISTAR 
SNOWCAMPS

SkiStar SnowCamp, 
vårt eget sportlov

*Gäller ungdomar 8-15 år på våra Svenska destinationer och 7-15 på våra Norska destinationer under v.14-15, 2014.

Här finns ett av Nordens häftigaste äventyrsbad, en rogivande 
saunavärld, spahandlingar, inomhussurfing, 3D bio, bowling, 
shopping, träningscenter, restauranger och caféer.

Utöver skidåkningen finns ett stort utbud av restauranger, 
nattklubbar, butiker och mängder av både lugna och fartfyllda 
aktiviteter. Allt som bidrar till en komplett skidsemester.

DALARNA

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

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

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

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

tjejläger med mera.
Orsa Grönklitt erbjuder 22 välprep- 

arerade nedfarter i alla svårighetgrader. 
Området är mycket snösäkert och natur-
snö kompletteras med konstsnö. Här finns 
2 950 bäddar nära vildmarken, rovdjurs-
parken, restauranger och serviceställen. 
Bo bekvämt i mysiga stugor som klättrar 
längs bergssluttningarna. Det finns också 
vandrarhem och en husvagnscamping vid 
foten av Söderbacken. 

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

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

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

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

Välj att åka en vecka, kortvecka eller 
weekend.

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

Orsa Grönklitt 
– tigrar och isbjörnar i pisten

DALARNA
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STÖTEN ERBJUDER SKIDÅKNING för hela familjen. Alltifrån långa 
gröna barnbackar till de lite vassare World Cup-klassade backarna.  
Här slipper du också långa liftköer, vilket ger mer skidåkning för 
pengarna.

Två av årets nyheter i Stöten är Stöten Adventure och Junior 
Weeks. Adventure är åtta olika äventyrsarenor för hela familjen 
utspridda över fjället. Här finns bland annat den populära BigAir-
Bagen och Stötens Funpark. Det går också att utmana varandra 
i Stötens crossbana, i Speed Freak och genom portarna i Side by 

Fallhöjd  370 m
Antal liftar  18 
Antal pister  33 
Snowpark  3 (Funpark, Ben 
 10 park, JibbArena)
Längdspår 15 km

Sälens bästa 
skidåkning  
– hittar du i Stöten
I Stöten finns 32 härliga skidbackar, mysiga restauranger, 
afterski med liveband, roliga aktiviteter och underbar 
fjällnatur. 

side. För de allra minsta finns hoppområdet Ben 10 Park och Vargys 
äventyrsbana. Junior Weeks är några utvalda veckor under vintern 
då Stöten erbjuder knattar fri skidskola, skidhyra, lunch, middag, 
bad och Vargklubbsaktiviteter. 

När backarna har stängt finns det mycket annat att roa sig med. 
Vid Skidtorget ligger aktivitetshuset Vattufjäll som är ett paradis 
för dig som vill busa i badet eller kämpa på bowlingbanan. Eller 
varför inte koppla av på Vattufjälls SPA. Glöm inte bort att säga hej 
till Vargy – världens snällaste varg och barnens stora favorit. Han 
ordnar utflykter, lekar och tävlingar under dagarna.

I Stöten kan du välja mellan att bo litet, stort, lyxigt eller budget.  
Alla boenden har dock en sak gemensamt – de ligger nära liftarna.

Skidskola Ja
Barnområde Ja
Säsong  12 december – 21 april
Telefon 0280-75 000
E-post  info@stoten.se
Hemsida  www.stoten.se

KLÄPPENBERGET ÄR INGET vanligt berg, det är händelsernas berg. 
Fördelarna är många. Skog som skyddar dig och snön från kalla 
vindar. Oftast fritt från dimma. Ingen blåis på toppen. En annan 
fördel är att skidåkningen finns i alla fyra väderstrecken. Så vill du, 
kan du åka med solen i ansiktet hela dagen.

I Kläppen har man planerat alla nedfarterna noga och tagit vara 
på naturens karaktärer. Tanken är att ni ska kunna åka hela familjen 
tillsammans men välja backe i den nivå som passar er, för att i slutet  
av nedfarten stråla samman igen för att ta liften till toppen.   
Skidåkningen ska så klart vara rolig och väljer du någon av de tre 
snowparkerna på berget så får du extra pirr i magen. 

Börja dagen med Manchestermorgon som är vad det låter  
– härligt nypistade backar med avslutande frukost i Toppstugan. 
Sen är det bara att fortsätta med skön carving i Bäverdalen, röda 
snabba svängar i Minkspåret och glidande njutning längs Skogs-
musslingan och tvära svarta kast i Grottbranten. 

I OCH MED NYA investeringar kan Kläppen nu göra dubbelt så 
mycket snö som tidigare och det tidigt på säsongen. Förutsättning-
arna för att ha flera nedfarter öppna från start är därmed optimala  
och Kläppen är den skidanläggning som troligtvis kan erbjuda flest 
nedfarter på försäsong. 

Orebäcken är ett nybyggt och exklusivt fjällhus för den stora 
familjen, kompisgänget och konferensgänget. Här bor ni mitt i 

Kläppen – med sol i sikte
Kläppens Ski Resort ligger i norra Europas största 
skidområde Sälen. 

MARSWEEKEND I SÄLEN
VECKA 11-12 PRIS FRÅN 3 595 SEK
Prisexempel 3 595 SEK Marsweekend i typ 4 Sjungarbacken 4+2 
bäddar vecka 11 eller 12 (tors-sön) på Kläppen i Sälen. Många av 
våra hus har ski in ski out läge vilket gör att du kan parkera bilen 
hela veckan. Boka på telefon 0280 962 00.

JANUARIVECKA I SÄLEN
VECKA 2-4 PRIS FRÅN 3 395 SEK
Prisexempel 3 395 SEK Januarivecka i typ 4 Sjungarbacken 4+2 
bäddar vecka 2, 3 eller 4 (sön-sön) på Kläppen i Sälen. Många av 
våra hus har ski in ski out läge vilket gör att du kan parkera bilen 
hela veckan. Boka på telefon 0280 962 00.

Fallhöjd 315 m
Antal pister 34 
Antal liftar 21
Snowpark 3
Längdspår 36 km
Skidskola ja

Barnområde ja
Säsong 13 december – 21 april 
Telefon 0280-962 00
E-post info@klappen.se
Hemsida www.klappen.se

backen med all lyx du kan tänka dig.
Efter en dag i backen kanske du har lust med en tur på längd-

skidor. Kläppen är Vasaloppscenter och elljusspåren är populära. På 
dagen kan du även åka längd på toppen. Vill du upptäcka naturen på 
andra sätt finns både skoter och hundsläde.

DALARNA DALARNA

Fo
to

: D
an

ie
l R

ön
nb

ac
k



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

53Fjällguiden 2013-2014

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

ROMME ALPIN LIGGER EN MIL utanför Borlänge i södra Dalarna. 
Med anläggningens närhet till de flesta städer i mellansverige blir 
även er resdag en hel skiddag, perfekt för en dag, kortvecka eller 
weekend i snön. 

Vid Romme Alpin är skidåkningen viktigast. Nedfarterna är 
noga planerade för att skapa en härlig skidupplevelse med vari-
ation och naturlig känsla. Det finns nu backar i alla väderstreck 
från två olika bergstoppar. Njut i solen på Romme Syd eller träna  
carvingsvängar i det hårdare underlaget på bergets framsida. I 
skidsystemet finns omväxlande skidåkning för alla nivåer. 

FÖR FAMILJER FINNS FINA förutsättningar för härliga dagar till-
sammans. Nybörjarområdets jämna lutning och lättåkta skidband 
ger perfekta förutsättningar för en bra start. När svängarna börjar 
sitta och hela familjen kan kontrollera farten finns det hela 13 lätta 
blå-gröna nedfarter att utforska från bergens toppar. Ett tips är att 
ta er direkt till fjolårets succé, skidområdet Snöberget Nord. Här 
åker familjen i ett lugnare tempo med gott om utrymme. 

BEKVÄMT BOENDE med ski in - ski outläge finns i Ski Lodgen. Här 
erbjuds ett koncept med hotellboende där sängarna är bäddade, 
frukost och städning ingår samt naturligtvis gratis trådlöst internet 
i alla rum. Rummen i Ski Lodgen är främst rymliga familjerum med 
4-6 riktiga sängar.  Under julhelgen erbjuds ett avslappnat julfirande 
med skidåkning och ett klassiskt julbord i Ski Lodgens restaurang. 

VAKNA HEMMA I DIN egen säng, hoppa på bussen på din hemort, 
åk skidor en hel dag och kom hem igen till kvällen. Med Rommes 
prisvärda skidbussar är det möjligt. Läs mer om skidbussen från 
just din ort på rommealpin.se.

I väntan på skidsäsongen, gå gärna in på Romme Alpins hem-
sida och längta till vintern.

Romme Alpin – skidåkning som i fjällen på näravstånd
Utvecklingen har gått fort på Romme Alpin de senaste åren. Nu finns hela 28 nedfarter och 13 liftar 
varav tre stycken är toppmoderna 6-stols expressliftar.

DALARNA

Gör av med energin 
i backen. Inte hemma.
Med Vattenfall i hemmet får du bättre kontroll på dina elkostnader 
när vintern är som kallast. Köp vår smarta förbrukningsmätare 
EnergyWatch. Den hjälper dig att hålla koll på din elförbrukning 
och att hitta onödiga eltjuvar i hemmet. På så vis kan du sänka din 
elförbrukning med upp till 20 %. Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

Besök oss på vattenfall.se eller ring 020 - 82 00 00.

Vattenfall Försäljning

 Vattenfall stolt huvudsponsor av:
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DET ÄR HELHETEN OCH OMTANKEN som skapar den 
speciella Branäsupplevelsen. Med 415 fallhöjdmeter 
och 3 kilometer långa åk bjuder Branäs på riktigt 
bra skidåkning, samtidigt som stor vikt läggs vid hög 
service. Här finns varm saft i backarna, kvällsåkning 
varje kväll och hjälpsamma liftvärdar. Allt för att både stora och 
små ska trivas! 

 I Branäs finns massor av aktiviteter för barnen och allt ingår  
i liftkortet. Några av favoriterna är skattjakt med de kramiga 
Björnbusarna, glassparty, och Björnbusecupen. Alla barn under 
8 år som har hjälm bjuds på liftkort. Andra självklarheter är barn-
stol och barnsäng i alla boenden, lekrum i alla restauranger och 
gratis barnpassning i Björnidet. 

DET ÄR NÄRA TILL ALLT i Branäs, både stugor och lägenheter  
ligger inom promenadavstånd från backarna. Vill du slippa 
vardagsbestyren kan du välja att bo i den nybyggda Ski Lodgen.  
Där finns ombonade lägenheter med hotellkänsla, inredda i 
amerikansk stil.

Att förboka sin utrustning har bara fördelar. Du slipper köer 
och utrustningen står framkörd och klar vid ditt boende när du 
kommer. Det ingår dessutom alltid multihyra, vilket ger dig möj-
lighet att byta utrustning under veckan – hur många gånger du 
vill! Branäs ger rabatt på både liftkort och utrustning till alla som 
bokar på webben. Så ta den korta vägen till långa åk! 

Upplev familjens härligaste skidäventyr – boka vintersemester 
i Branäs!

Branäs – Sveriges bästa skidort för barnfamiljer, sjunde året i rad

Vinter på nära håll i Kungsberget
MED 19 SKIDBACKAR och 10 liftar har Kungsberget skidåkning för 
alla, oavsett nivå. I den sanslöst långa backen Kungens kurva får du  
känslan av att åka helt i det fria, på den obebyggda delen av  
berget. För de äventyrliga i familjen lockar Snowparken till härliga  
adrenalinkickar för både stora och små.

I Kungsberget satsar man verkligen på familjevänlig skidåkning. 
Därför får barn upp till 7 år med hjälm gratis liftkort. Några andra 
självklarheter är lek med Björnbusarna, en spännande skattjakt  
och tävlingen Björnbusecupen. Som en extra bonus ingår alla barn- 
aktiviteter i liftkortet. Skulle någon i familjen känna sig frusen 
finns gott om grillplatser med ved som ingår, värmestugor och 
varm saft i backen för de yngsta. 

KANSKE VILL DU UNNA DIG och familjen lite extra under semes-
tern och slippa vardagsbestyren? I Kungsberget Ski Lodge bor du 
granne med backen i lägenheter med hotellkänsla. Du har nära 
till centrumhuset och restaurang där du kan äta både frukost, 
lunch och middag. Närheten till backen får du också i Verandan,  
moderna lägenheter av toppklass. Flerfamiljshuset Terrassen har 

gott om utrymme för större sällskap och alldeles nybyggda lägen-
heter för små och stora familjer finns i Gästcenter och Åhusen. 

Kungsberget expanderar kraftigt och växer från en anläggning 
till en skidort för hela familjen. Inför årets skidsäsong har man satsat  
på förlängda liftar som knyter ihop skidområdet bättre, bredare 
backar, förhöjd liftkapacitet och en helt ny skiduthyrning. Vill du ge 
familjen ett riktigt skidäventyr? Då ska du besöka Kungsberget. 

Fallhöjd  200 m
Antal liftar  10
Antal pister  19
Skidskola  ja 
Barnområde  ja 
Snowpark  ja, 2 st
Kvällsåkning  ja, fram till 20 varje dag
Säsong  13 december – 6 april 
Telefon  054-13 26 00
E-post  info@kungsberget.se
Hemsida  www.kungsberget.se

I Branäs kan du njuta av 25 nedfarter med allt från härliga familjebackar till tuffare pister. Oavsett om du vill bo i en mysig 
stuga eller modern lägenhet finns ett stort urval av boenden på skidavstånd från backarna. Här är barnen i fokus och alla 
under 8 år med hjälm får gratis liftkort. Dessutom ingår alla barnaktiviteter i liftkortet. Det är enkelt att förstå varför Branäs 
återigen blivit utsedd till bästa skidort för barnfamiljer!

Åk till Kungsberget och få mer tid till skidåkning. Bara två timmar från Stockholm hittar du 19 härliga 
nedfarter, nybyggt boende precis vid backen och massor av snöaktiviteter för hela familjen. 

Fallhöjd  415 m
Antal liftar  17 inklusive en gondollift
Antal pister  25
Kvällsåkning  ja, fram till 19 varje dag
Längdspår  20 km
Skidskola  ja 
Barnområde  ja, 3 
Skicrossbana  ja, 2
Snowpark, Happypark ja, fram till 19 varje dag
Säsong  19 december – 21 april
Telefon  054-13 26 00
E-post  info@branas.se
Hemsida  www.branas.se

GÄSTRIKLAND 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 15 nedfarter som passar 
hela familjen. 

Förra vinterns framgångsrika investering  

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

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

ANLÄGGNINGEN HAR 220 fallhöjdsmeter fördelat på 12 nedfarter. Valfjäl-
let bjuder på varierande åkning i böljande backar både för nybörjare 
och carvingentusiaster, och är kända för det fina underlaget. Här är 
det alltid nypistat. Funparken är belyst och det  erbjuds utökad kvälls-
åkning flera dagar i veckan. I år finns även en helt ny skiduthyrning  
och skidverkstad. Valfjället är skidanläggningen där hela familjen trivs.

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

Valfjället – riktig skidåkning nära
Valfjället Skicenter erbjuder riktig skidåkning som du når över dagen. 

VÄRMLAND

med nya liftnära hus har blivit en dunder-
succé.

Husen har 10 bäddar och är utrustade 
med braskamin, bastu, torkskåp, central- 
dammsugare och mycket mer. Här på 
Hovfjället hittar du Värmlands allra 
snösäkraste skidanläggning. Fallhöjd 265 m

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

Sunne 
– glädjeskriet från vildmarken

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

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

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

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

VÄRMLAND

Barnområde ja
Säsong december – mars 
Telefon  0571-321 62, 0705-29 97 33
E-post info@valfjallet.se
Hemsida www.valfjallet.se

Låg fart!

Nyhet! 
Stugby Ski in / ski out

Skicross

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

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

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

WEEKEND
STOCKHOLM
FRÅN 495:-

SKIDPAKET
DALARNA
FRÅN 300:-

SKIDPAKET
HÄRJEDALEN
FRÅN 5750:-

SPAPAKET
VÄSTKUSTEN
FRÅN 1145:-

VANDRARHEM
VÄSTERBOTTEN
FRÅN 170:-

INKL. FLYG

I MOBILEN

M.SVERIGERESOR.SE
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NYTT FÖR I ÅR är ett nyinstallerat liftkort-
system vilket bland annat innebär nya 
möjligheter att boka och ladda liftkort via 
internet. 

Det är inte bara skidmiljön som an-
läggningen satsar på. För den som söker 
ytterligare utveckling hjälper skidskolan 
gärna till. De tar hand om både nybörjare 
och avancerade åkare som vill utveckla 
sin teknik.

Ulricehamn – familjeparadiset

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

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

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

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

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

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

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

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

Isaberg 
–Sydsveriges största skidanläggning

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

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

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

Billingebacken i Skövde
SLALOMBACKEN SOM LIGGER NÄRA CENTRUM

Liftkortspriser: Dag/kvällskort Månadskort 

Vuxna 100 kr 500 kr

Ungdom/Vpl 70 kr 350 kr

Billingen
- ett berg av upplevelser

1 nedfart 400 meter
Snowboardområde 
med hopp.
Kvällsåkning
2 liftar

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

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

Fritidsförvaltningen
541 83 Skövde

www.skovde.se

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

automatiska snöproduktionssystem. Läs mer om snögarantin på 
hemsidan. 

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

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

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

VÄSTERGÖTLAND

MED LÅNGA BACKAR, stora åkytor,  sju liftar, skiduthyrning och restaurang måste du 
åka långt norrut för att hitta en upplevelse som överträffar den Vallåsen erbjuder. Så 
snart temperaturen närmar sig minusgrader sätter snökanonerna igång och de senaste 
säsongerna har det inneburit mer än 70 dagars åkning. I Vallåsen är det enkelt att åka 
skidor. Du kan snabbt och lätt hyra modern utrustning till hela familjen och det finns 
skidskola för alla nivåer. När magen kurrar kan du njuta av nylagad mat i restaurangen, 
ta en macka och varm choklad i värmestugan eller grilla korv vid grillplatsen i backen. 

Vill du ge familjen riktig vinter utan att tillbringa hela dagen i bilen? Boka Vallåsen!

Vallåsen – nära till vintern
Vallåsen är en härlig vinterupplevelse för hela familjen. Mindre än sju mil från 
Helsingborg och elva mil från Köpenhamn finns tio nedfarter som passar 
både nybörjare och vana åkare. Med expressliften till toppen kan du njuta av 
hela 1260 meters åkning i ett svep.

Fallhöjd  145 m
Antal liftar   7
Antal pister  10
Längsta nedfart  1 260 m
Terrängpark ja
Barnområde ja
Skiduthyrning ja
Skidskola ja
Restaurang ja
Kvällsåkning  ja, ons– fre till 21.00
Säsong december till mars
Telefon 054-13 26 63
E-post kontakt@vallasen.se
Hemsida www.vallasen.se

HALLAND

SMÅLAND
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