6.Tänndalen - Funäsdalen via Malmbäckstugan
Startpunkt
Längd
Typ av tur
Typ av led

Skidstadion Tänndalen
13 km
Envägstur
Nordic Ski och kryssled

Turen går över Flåtens öppna vidder med magnifik panoramautsikt över fjällen långt
borta och över Funäsdalens berg och by. Den går först till Malmbäcksstugan och sedan
nedför över kalfjället och genom skogen förbi Vivallens raststuga till Funäsdalen.
Från skidstadion i Tänndalen tar du Nordic Ski-transitspåret en bit österut för att sedan ta av
till vänster på kryssleden mot Malmbäckstugan. Efter ett 2 km snällt uppförslut kommer du
upp till högplatån Flåten och har fjällkammen Lillvålen på höger hand. Platån sträcker sig
mellan Tänndalen och Bruksvallarna vid Skarvarnas fot. Du har nu inte långt kvar till
våffelstugan Malmbäckstugan.
Den är ett nav för ledsystemet på Flåten och därifrån går många skid- och skoterspår. Du
väljer den kryssled som går rakt österut i riktning mot Funäsdalen. Åk först ca 5 km, rakt
över Flåtens svaga sluttning ned i björkskogen. Ta det försiktigt sista delen av nedförsbacken.
Snart korsar du ett Nordic Ski-spår som du tar till vänster norrut. Du åker förbi gamla
fäbodvallar och ödegårdar och efter ungefär 1,5 km når du Vivallens raststuga, där det också
finns en karta över skidspåren.

Vid Vivallens ledkorsning tar du Nordic Skispåret mot Funäsdalen. Det går lätt nerför genom
barrskogen, och spåret korsar nere i dalen både Lillån och en liten bilväg innan det går vidare
längs foten av Funäsdalsberget.
Här kan du snart välja, se skyltar, om du vill åka till byn förbi hotell Eriksgården, nära berget,
eller ta av till höger någon km dessförinnan och nå byn på den s.k. Byslingan, som korsar väg
84 och passerar Risnäset vid stranden av Funäsdalssjön. Båda vägarna tar dig fram till Coop.
Från Eriksgården kan du också fortsätta Nordic skispåret i skogen ovanför byn ett par km
Röstbergsliftens dalstation på andra sidan byn.
Skidbussen stannar vid OK, bussgaraget och busstationen i centrum.

