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n stor del av mitt vuxna liv har jag
tillbringat i fjällen, både som gäst
och som fastboende. Som nybliven
Härjedaling kan jag lyckligt konstatera:
Funäsfjällen har det bästa vädret i den svenska fjällvärlden, oavsett årstid. Och tur är det,
eftersom vädret har en stark påverkan på alla
oss som bor här.
Funäsfjällens placering med över 40 mil
från Atlanten är vår stora lycka. Först med
naturlig snö på hösten, en sommar med inlandsklimat, och en höst med stabila inlandstemperaturer. När skidorter i andra landskap
brottas med varma vintrar och ihållande
regn i januari står sig Funäsfjällen starkt. Vi
i Härjedalen befinner oss på ett betryggande
avstånd från golfströmmen med den norska
bergskedjan som en skyddande vägg. Kanske
är det därför en Härjedalning sällan gnäller på
vädret, vi får uppleva riktig vinter och riktig
sommar. Sommar med solsken och vinter
med gnistrande snö gör både oss som bor här
och de som besöker oss lyckliga.
Vädret i all ära, men jag är samtidigt golvad
av alla fantastiska människor - genuint engagerade med höga ambitioner och stor erfarenhet. Jag är övertygad om en ljus framtiden för
hela området.
Skrivet med världens vackraste höst utanför fönstret. Tack för att jag får uppleva den.

Mats Lennartson
Mats Lennartson
Ny på jobbet som vd
för Destination Funäsfjällen
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Stina Nilsson är landslagsåkaren med 15 individuella
värdscupsegrar och 2 lagsegrar i tillägg till en guld-, två
silver- och tre bronsmedaljer från OS. Många av hennes
träningstimmar har lagts ner i Funäsfjällen, vi undrade
varför hon trivs så bra här.
FOTO: BILDBYRÅN

Nere i dalen ger den naturliga samlingsplatsen
runt Fjällgårdtorget en härlig bykänsla, här har vi
även fått nytt liv med nytt Gästhus där du finner
både den nya restaurangen Grytan kök & bar
och ny toppmodern konferensanläggning. På
andra sidan Fjällgårdsbanan har Topsporthuset
förvandlats till ett livsstilshus med sportbutik,
uthyrning och nytt café.
OMSORG OM SMÅ DETALJER Ibland kan det
vara en utmaning att det finns så mycket att göra
men tack vare närheten är det enkelt att hinna
med och variera dagarna. Det är mixen av lugnet,
äventyret, omsorgen om de små detaljerna och
valet att vara äkta som gör att vi lyckas bevara det
genuina år efter år. Det är i alla fall vad våra gäster
brukar berätta för oss. Och vi vill gärna tro att det
är sant. För det viktigaste är att du och alla andra
gäster känner sig välkomna och omhändertagna
här i Ramundberget.

Ramundberget
vid vägs ände

- ETT VINTERPARADIS DÄR ALLT ÄR NÄRA
FOTO: RICKARD BERGSTEDT

Välkommen till vägs ände. Vinterparadiset väntar
på dig.

Äventyret börjar nere i dalen, precis vid kanten av fjällvärlden. Med toppar som Skarsfjället, Mittåkläppen och
Helags som tillsammans ramar in Ramundberget. Tack vare närheten till många aktiviteter och smakrik mat
med hemtrevlig känsla, blir vinterupplevelsen komplett här vid vägs ände.
TEXT: PERNILLA AXELSSON & LENA TUSÅS

R

amundbergets första gäster kom redan
1936. Fundamenten från starten – natur,
värdskap och historia – är i högsta grad
levande än i dag. Vi fokuserar också på det småskaliga, det lilla och det genuina. Vi brukar säga
att vi utvecklas med naturen och litenheten som
ledstjärna. Och vi vet, att det är de vackra vyerna,
spåren och backarna som tar andan ur våra gäster.
SNÖ ÅT ALLA Vi vet också att snön är nyckeln
och grunden bakom de minnesvärda vinterupplevelserna. Lyckligtvis har vi snö så det räcker
4
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till alla, vare sig du vill gå på topptur, åka i skidbackarna, i längdspåren eller bygga snögubbar i
Mickelinas värld. För här i Ramundberget finns
många nyanser av det glittrande vinterguldet som
dessutom är känt för att vara äkta vara. Tack vare
att vidderna är vida, backarna många och längdspåren långa är köerna långt bort.
Det kan vara lätt att tro att Ramundberget
är ännu ett ställe där du åker skidor och går på
afterski. Men så är inte riktigt fallet. Här kan du
parkera bilen för hela vistelsen och sen nå allt och
lite till inom gångavstånd. Vad sägs om 42 ned-

farter i ett av världens snösäkraste skidområden
utanför knuten, med varierad åkning både i och
utanför pisten? Mer än 300 kilometer välpreparerade längdspår? Och Mickelinas värld – de
små puderjägarnas eget paradis – med LillRamis
barnskidområde och Källarn’s miniatyrvärld med
lek och spelrum på Fjällgården? Och för att inte
glömma mångas favoriter i Osthang eller parken,
med rolig och utmanande skogs- och parkåkning? Eller för att runda av allt, vad sägs om
en våffla på Ösjöstugan där de milsvida vyerna
är oändliga och snön slående vit och krispig?

Att åka från Ramundberget
över fjället till Fjällnäs är grymt
fint. Jag skulle summera
turen som mäktig, tyst och
harmonisk. Man känner sig så
liten i det stora hela, vilket ger
en fridfull känsla.

FRÅGOR
TILL STINA NILSSON,
LÄNGDSKIDÅKARE

1

VAD ÄR RAMUNDBERGET FÖR DIG? Från att jag var tio år var
Fjälltopphelgen i Ramundberget och Bruksvallarna ett stående inslag
varje år. Först bodde vi i husvagn men efter några år valde vi att bo på
Fjällgården i Ramundberget i stället. Jag och min familj kommer fortfarande
tillbaka, år efter år. Snön har bra kvalité och längdspåren är i världsklass. Jag
behöver de bästa förutsättningarna för att kunna träna så bra som möjligt
och det får jag här. Dessutom har Ramundberget en mysig familjär känsla
som jag tycker om.

2

HAR DU NÅGOT MYSIGT EXEMPEL? Ja, måltiderna på restaurang
Mor Britas är något som vi i familjen alltid samlas kring och ser fram
emot varje dag. Här äter vi frukost, lunch och middag. Givetvis blir det
mycket längdskidåkning när vi är här också, speciellt kring juletider. Under
påskhelgen så ger vi oss gärna ut i pisterna och åker utför i solen.

3

DITT BÄSTA TRÄNINGSTIPS? Helt klart stavgångsintervaller sommartid, gärna på grusvägen upp till Stjärnliften. För bästa träningen på
längdskidor är det bra att börja nere i dalen med ett lättare pass eller för
nybörjare att träna upp balansen, innan man ger sig upp på fjället med både
mer utmanande stigningar och en hel del nedförsbackar på hemvägen.

4

VAD GÖR FAMILJEN NÄR DU TRÄNAR? Alla i min familj tycker om
att vara ute i naturen och att röra på sig. På vintern så gör de som jag,
åker skidor men dock inte i timtal som jag tenderar att göra. Ibland
hittar jag dem solande vid en våffelstuga. Är det höst så hittar jag dem i
svampskogen. De älskar att plocka svamp.

5

DITT BÄSTA GULDKORN? Att åka från Ramundberget över fjället
till Fjällnäs är grymt fint. Jag skulle summera turen som mäktig, tyst
och harmonisk. Man känner sig så liten i det stora hela, vilket ger en
fridfull känsla.
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FUNÄSFJÄLLENS BYAR

Välkommen till Funäsfjällen!
Funäsfjällen består av 9 fjällbyar, de alpina systemen finns i Tänndalen, Ramundberget,
Tännäs, Messlingen och Funäsdalen. Skidspår och turleder finns även i Bruksvallarna,
Fjällnäs och Ljusnedal, allt mitt i eller nära riktiga fjäll.

Älskat av skidåkare

6 områden på ett liftkort. Inom bekvämt avstånd, med skidbussar eller bil, har du 141 nedfarter, skidskolor,
parker, barnområden och näst intill obegränsad offpist och helikopterskidåkning.
Vi har kanske också världens bästa längdåkning och oslagbara fjällupplevelser med 60 toppar
över 1000 meter inom räckhåll. Skulle du hellre ta dig fram utan skidor så kan vi erbjuda 610 kilometer skoterleder,
varav 150 kilometer går över högfjället i ett av Sveriges vackraste fjällområden.
De fem meter breda skoterlederna prepareras kontinuerligt för att hålla toppklass.

#1

Så söker du skidåkning utöver det vanliga, på längden och tvären, naturupplevelser, tillgänglighet, barnvänligt eller
riktiga utmaningar, matupplevelser och en äkta stämning? Ja, då har du kommit rätt!

FJÄLLNÄS

Skandinaviens
bästa skidort!

Enligt Nordic Bench
marknadsundersökning
om skiddestinationer
i skandinavien.

RAMUNDBERGET

TÄNNDALEN
TÄNNDALSVALLEN

FJÄLLNÄS

TÄNNDALEN

RAMUNDBERGET

BRUKSVALLARNA

FUNÄSDALEN
TÄNNÄS

LJUSNEDAL
BRUKSVALLARNA

TÄNNDALSVALLEN

FUNÄSDALEN

KAPPRUET

KAPPRUET

LJUSNEDAL
TÄNNÄS

Boka på tanndalen.com
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SKIDPASS, SKIDSKOLOR OCH UTHYRNING

BRUKSVALLSLOPPET

Bruksvallsloppet

Vad vore arrangemangen i Funäsfjällen utan eldsjälar?
Bakom varje arrangemang står många eldsjälar som brinner, som med hela
sitt hjärta ser sin viktiga roll i helhetsupplevelsen av området.

6 SKIDOMRÅDEN
- 1 FJÄLLPASS

TEXT: SANDRA LANDÉN OCH MIKAELA SUNDBAUM FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ

FOTO: EMRIK JANSSON

Sex skidområden, 141 nedfarter, ett fjällpass. Fjällpasset gäller i Ramundberget,
Tänndalen, Tänndalsvallen, Funäsdalsberget, Tännäskröket och Kappruet.

I

ngen annan skandinavisk vinterdestination erbjuder fler
nedfarter på ett och samma Skipass än Funäsfjällen.
Dessutom ingår kvällsskidåkning, natursnö, ja till och med
gratis skidbuss.
Skidskolorna i Funäsfjällen är berömda för sina aktiviteter.
Vi har alltifrån skidlekis för 3-åriga debutanter till “svarta”
racingskolor eller freeride för de lite större barnen.
Om du väljer att hyra utrustning slipper du besväret med
att packa, släpa och förvara. Istället kan du helt fokusera på
känslan av att att åka på grejor i perfekt skick. Vill du sedan
testa något nytt är det enkelt att byta. Och får du lust att köpa,
så vet du precis vad du köper – tryggare kan det knappast bli.

FJÄLLPASS*

PRIS VUXEN

PRIS UNGDOM**

1-DAGS

425

335

2-DAGARS

840

665

3-DAGARS

1195

965

4-DAGARS

1495

1175

5-DAGARS

1705

1365

VECKOKORT

1955

1535

SÄSONGSKORT FÖRKÖP 4195 (ord.pris 5195)
T.O.M 1 DECEMBER

3135 (ord.pris 4135)

*Gäller även för kvällsskidåkning och på skidbussen.
**Ungdom 7-16 år. Pensionärer åker för ungdomspris.
Barn under 7 år med hjälm åker gratis. Spara tid genom
att boka/fylla på ditt skipass redan innan du kommer
hit på funasfjallen.se.

SKIDUTHYRNING & SKIDSKOLOR
BRUKSVALLARNA

TOPSPORT BRUKSVALLARNA
- Skiduthyrning
0684-214 35 | topsport.se
MIKAELAS SKIDSKOLA - Längdskidskola
073-040 62 00 | mikaelas.se

FUNÄSDALEN

TOPSPORT FUNÄSDALEN - Skiduthyrning
0684-214 36 | topsport.se
FJÄLLSPORT - Skiduthyrning & skidskola
0684-211 81 | funasdalenberghotell.se
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MESSLINGEN

KAPPRUETS SKIDSKOLA
/ SKIDUTHYRNING
- Skiduthyrning & skidskola
0684-260 70 | kappruet.se

RAMUNDBERGET

RAMUNDBERGET SKIDSKOLA
- Skidskola
0684-66 88 00 | ramundberget.se
TOPSPORT RAMUNDBERGET
OCH OSTHANG - Skiduthyrning
0684-214 35 | topsport.se

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

TÄNNDALEN

HAMRA SPORTSHOP
-Skiduthyrning
0684-155 10 | tanndalen.com
TÄNNDALENS SKIDUTHYRNING
- Skiduthyrning
0684-222 25 | hyrskidor.se
SKIDSKOLAN I TÄNNDALEN
- Skidskola
0684-155 15 | tanndalen.com
KJAERGAARDS - Fjällguider och skidskola
0684-155 00, 070-360 88 73
kjaergaards.se

D

et engagemang som våra ideella krafter, det vill säga
eleven, läraren, polisen, bonden, renskötaren, politikern,
pensionären, stugägaren och många fler, visar när det
”bjuds upp till dans”, är grunden till framgång. Ett exempel är
Bruksvallsloppet 16-18 november i Bruksvallarna.

BRUKSVALLSLOPPETS FRAMGÅNGSSAGA Det är en av
Sveriges största skidtävlingar med miljontals tv-tittare. Byn har
bara några hundra invånare. Vi ville ta reda på unikheten bakom
framgången och hittade mer än vi någonsin kunnat ana.
1. FÖRENING OCH BOLAG Tävlingens byggsten är ett samarbete mellan Funäsdalens IF och Bruksvallarna Ramundberget Fjäll AB.
2. KVINNORNA Ingen annan tävlingsorganisation, varken
nationellt eller internationellt, har lika många kvinnor i betydande
roller, som t.ex tävlingsledare, startchef och stadionchef.
3. IDEELLA KRAFTERNA Utan tvekan den viktigaste framgångsfaktorn, hjärtat finns i alla enskilda individer som hjälper till.

4. DRIVET OCH ENGAGEMANGET Bruksvallarna såg till att
SVT började sända premiärtävlingen i Sverige, innan dess var
första världscupshelgen första Vinterstudion för säsongen.
5. FÖRETAGARNA Här finns en inställning likt den erkända
Gnosjöandan.
6. UTBILDNING ”Jag fick gå i Yngves skola” svarar Mikaela
Sundbaum som anledning till att hon skriver världshistoria i vinter
som en av två kvinnliga Tekniska Delegater på VM i Seefeld.
7. KUNSKAPEN Längdspåren och dess kvalitet gör att landslag
år efter år kommer till Bruksvallarna för träning och tävling.
FAKTA BRUKSVALLSLOPPET
Går i Bruksvallarna 16-18 november 2018. Sveriges största
längdskidtävling och den officiella längdskidpremiären med
SVT & Vinterstudion på plats. Det tävlas under helgen i både fri
och klassisk teknik. Läs mer på www.bruksvallsloppet.se.

SPARA TID

Boka Fjällpasset,
skidskola och uthyrning
online på
funasfjallen.se

TÄNNÄS

SPORTLADAN TÄNNÄS
Skiduthyrning
0684- 240 10 | sportladan.se
TÄNNÄSKRÖKET
- Skidskola och skiduthyrning
0684-240 00 | tannaskroket.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Skarsfjället
1594 m.ö.h

42 NEDFARTER

Ett av fjällvärldens snösäkraste
skidområden med varierad åkning
både i och utanför pisten.

Ösjökläppen

PÅ TUR

Milsvida vyer och oändliga massiv.
Ladda med en våffla längs turleden
och på toppturen.

Ösjöstugan
Våffelstuga

KONFERENS
Restaurang

Tusen

Nära.

I Ramundberget har du nära till allt.
Njut av oförglömliga upplevelser i pisten,
leden eller på det orörda fjället.
Variera aktiviteten utifrån
lust och dagsform.

NY!

MICKELINAS VÄRLD

Konferensanläggning med
dynamiska ytor för stora som
små möten och events.

TOPSPORTHUSET

NY!

Livstilshus med sportbutik,
café, test-koncept, uthyrning
och guidade upplevelser.
OSTHANG

Café, snowboardbutik,
värmestuga och utmanande
skogs- och piståkning.

Barnens paradis med upptäckter
på fjället, i LillRamis barnområde
och i Källar´ns miniatyrvärld med lekoch spelrum på Fjällgården.
Mittåkläppen
1212 m.ö.h
Gruvorna

Djupdalsvallen

300 KM LÄNGDÅKNING

Nordic Ski, Sveriges bästa
spårsystem, med längdåkning
och skidskyttevall.

www.ramundberget.se, tel. 0684–66 88 88
10
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FUNÄSDALEN BERG & HOTELL

NR 1

Riktig åkning

En av anledningarna att välja Funäsdalen.
Vår gondol tar dig direkt från fjällbyn till toppen
av ett riktigt berg. 300 fallhöjdsmeter per åk.
Välkommen till navet i Funäsfjällen.

Russinen ur kakan

i Funäsdalen
Funäsdalen med sin levande fjällby är själva navet i Funäsfjällen, och den första destinationen
du anländer till med bil. Vid foten av Funäsdalsberget ligger byn med sportbutiker, ICA och
systembolag, men även 963 bofasta invånare. Som alla vet ruvar de här 963 personerna på
hemliga åk och genvägar på berget, men också guldkornen i ortens restaurangmenyer.
TEXT: ERIK LEONSSON FOTO: GÖRAN ASSNER

R

asmus Nordmark är en av Funäsdalsbergets pistörer, som man enklast känner
igen på deras gula och blå jackor. Från och
med i år driver Funäsdalsberget också sin egen
skidskola vilket även är en stor del av Rasmus
jobb. Rasmus besökte Funäsdalen som barn på
skolloven och när han blev äldre var det givet att
göra en säsong här uppe. Det blev dock inte bara
en säsong och resten är, som man brukar säga,
historia. Då Rasmus har daglig kontakt med personal och gäster både på berget och nere byn så
tänker vi att han är rätt person att bjuda på den
lokala specialiteten ”Jonssonbullen” för att försöka få fram de hemligheter han kan tänkas ruva på.

Fira julen i en riktig fjällby, vi har satt
ihop ett bra paketpris. Läs mer på:
funasdalenberghotell.se/erbjudande

funasberget
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funasdalsberget

är ofta säkerhetsskäl, ska du ge dig ut på de mer Vad rekommenderar du för berg att gå på tur
krävande åk utanför systemet så bör du också uppför? Lillskarven är mitt go-to topptursberg.
veta vad du håller på med. Mitt första tips är dock Går man från fjällparkeringen i Tänndalen är det
enkelt: ta första bästa liften upp - varenda pist inte så långt och det finns många fantastiska
på berget kommer vara absolut guld dom första åk att ta där i dom flesta vädersträck. Kolla bara
åken men det blir snabbt uppåkt. Själv brukar jag Lavinprognoser.se innan och se till att ni har lasöka mig till ”Nol I Egga” dom första åken. Då kan vinutrustning med er och vet hur man använder den.
man stå på hur man vill och bara njuta av föret. Och slutligen, hur rundar vi av dagen
Sen finns det en liten gömd pärla som många som en äkta local? Där måste jag tipsa om
ofta missar, som heter ”Brännan”. En kort liten charkbrickan på hotellet tillsammans med kall
passage ovanför ”Lövhusbacken” som ofta är ”Jägarn”från bryggeriet Härjebrygd, en svårslagen
orörd länge och som bjuder på mysig puderåkning kombination!
med lite pucklar som bonus. Vill man
ha ett mer komplett åk kan man börja
i gamla ”Röstbergsliftspåret” och
Så Rasmus, vart ska vi åka och vad får vi sedan vika vänster över solbrännan.
inte missa om vi spenderar en vecka eller två Efter själva brännan brukar högerhär? – Först och främst vill jag vara tydlig med kanten i Lövhusbacken ha fin åkning
att en stor del av jobbet är just att inte hålla på och bra möjlighet till lite flygturer.
sina hemligheter utan tvärtom dela med sig till – Flygturer låter spännande, tack för
alla som besöker oss så de får ut så mycket som de tipsen! En solig vindstilla dag då,
möjligt av sin vistelse här. Det är bland det abso- och vi är sugna på att gå på tur.
lut viktigaste för oss. Ja ja det var skolbokssvaret,
men ta en till bulle och tänk efter igen, vi har ingen
Rasmus Nordmark, pistör, känner
brådska här. Rasmus skrattar och tar en klunk
”Berget” och Funäsdalen som sin
kaffe. – Ok ok, det är klart det finns åk vi håller
egen ficka, och delar gärna med
sig av sina guldtips.
lite på, och tips vi inte sprider så brett. Orsaken
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Energisparartips

TEKNIKTRÄNING
SKID & YOGALÄGER
MIKAELAS.SE

Snart är den här. Den friska, kalla, vackra vintern. Fjällen kläs
i vit kostym och tystnaden bryts av ett välbekant knarrande
ljud under fötterna. Som vi längtat.

KÄNN LUGNET

i Kappruet

Men det finns också baksidor med kylan. Energiförbrukningen i
våra hem och stugor tenderar att öka. Det är ett logiskt samband
när kylan och mörkret faller på men vi är säkra på att det finns
mycket vi kan göra för att minska förbrukningen. Genom att
hålla nere din energiförbrukning i hem och stuga sparar du på
både kostnader och klimat. Här nedan har vi samlat några enkla
tips på hur du kan bli mer energismart i vardagen.
Om du tinar frysta varor i kylen får du gratis tillskott av
kyla i kylskåpet. Maten mår dessutom bättre genom att
tinas upp långsamt.

Grilldoften ligger tät vid lunchtid när familjerna samlas kring de
tända grillarna på Kappruet för att umgås och fylla på energin inför
resten av dagen. TEXT: SARA BLOMKVIST FOTOGRAF: ANDERS ROBERTSSON

F

amiljeområdet har blivit den centrala punkten på skidanläggningen, beläget där liftarna möts vid barnområdet, nära toaletter,
skiduthyrning och värmestugan.

MER TID TILLSAMMANS Att ge familjen mer
tid tillsammans var målet då ägarduon Sara
Blomkvist och Stefan Ohlsson tog över skidanläggningen Kappruet, mitt i Härjedalens
fjällvärld. På bara några år har de skapat en
anläggning med varierande skidbackar för stora
och små skidåkare, skidskola, skiduthyrning,
restaurang och längdspår. Oavsett om man övar
plogsväng i barnbacken, hälsar på djurfigurerna
i Räven Raskars Skog eller hänger i parken så
mynnar alla nedfarter ut vid familjeområdet så
det är lätt att hålla ihop familjen. Under loven
arrangeras lekfulla aktiviteter, tävlingar och
skattjakter. Redan efter första året blev Kappruet
en del av Destination Funäsfjällen och det
gemensamma Fjällpasset.
Åren som gått har varit härliga och vi
arbetar vidare med vår målsättning att
14
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Vår vision är att vara en
fjällanläggning som växer
med respekt för naturen
och omgivningarna, skapad
för långsiktig hållbarhet
som ger människor en lugn
och härlig naturupplevelse
på vårt vackra Kappruet.
En plats dit man kan
komma och bara vara.

Använd gärna vattenkokare för att värma upp vatten
till tekannan eller pastakastrullen, det går snabbt och
drar lite energi.

vara en avslappnad skidanläggning. Det är roligt
att få följa barnens utveckling, säger Sara. Inte
bara framstegen under veckan utan även år från
år. Vi har många återkommande gäster och det
är fantastiskt att höra stoltheten hos barnen när
de åkt stora liften till toppen alldeles själv för
första gången.
MAT FRÅN GRUNDEN Doften av hemlagad
mat och nygräddade våfflor letar sig ut i backen
och det är många som söker sig till restaurangen.
Skoterleden går ända fram till dörren och inte
sällan står sparkarna parkerade intill entrén.
– Vi serverar gedigen husmanskost, lagad från
grunden och endast svenskt kött i restaurangen,
berättar Stefan. Här anordnas även afterski med
trubadur och lekrummet för skidtrötta barn är en
uppskattad del.
Parets resa gick från Skåne till Härjedalen.
Vi letade länge innan vi fann Messlingen, säger
Sara. En fjällby vid en sjö omgiven av höga fjäll
mitt i vildmarken. Här hittade vi vårt paradis.

Som du säkert vet håller den traditionella glödlampan
på att fasas ut från marknaden. Glödlampan omvandlar
bara ca 10% av sin totala effekt till ljus, resten utgör värme.
I en lågenergilampa utgörs ca 80% av effekten av ljus,
vilket innebär att en 8W lågenergilampa lyser lika starkt
som en traditionell 40 W glödlampa.
Kör bara köksfläkten när du behöver, den drar nämligen
ut stora mängder uppvärmd luft som måste ersättas.
Dra ur telefonens eller datorns laddare när den inte används! Batteriladdare som sitter kvar i vägguttaget drar
nämligen ström fast den inte används.
Fler tips på hur du blir en smartare elkonsument finner du på
www.fyrfasen.se

Tomter för rejäla hus och många lägenheter.
Villor, fritidshus, bostadsrätter m.m.
För hela vårt utbud i Funäsfjällen, besök
www.fjallviddens.se

VÄLKOMMEN TILL EN
ERFAREN MÄKLARE!

Om Fyrfasen Energi

Vi är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett
elavtal som passar dig. Alltid med kundens behov av energi och
kommunikation i fokus, men aldrig på bekostnad av engagemang för miljö eller människa.
Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med
tvistlösning, finner du på www.fyrfasen.se.

Professionellt och seriöst, kvalitet före
kvantitet, en rejäl dos affärsmässighet
kryddat med glädje och tempo.
Så arbetade jag som mäklare i
Stockholm och så arbetar jag här
i Funäsfjällen!
Åsa Rutfjäll, Reg. Fastighetsmäklare

Rörosvägen 25, Funäsdalen. Tel: 070-298 27 28
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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TÄNNÄSKRÖKET

Nu säljs de sista 6 tomterna!

Mysk Fjellby har etablerat ett samarbete med Fjällhus specialisten som
erbjuder högkvalitativa fjällhuslösningar, stomrest till nyckelfärdigt.
Välkomna att se husen på Mysk Fjellby! Husen är skyltade, infart bredvid
Värdshuset Grönländaren.

Ett eget ställe i fjällen

KONTAKT: Göran Larsson 070-751 41 10 - www.fjallhusspecialisten.se

ÅRETS SKOTERNYHETER ÄR HÄR!
STARTA VINTERN MED NYA HÄSTKRAFTER OCH ETT STORT LEENDE

Since 1982

Många bra begagnade maskiner • Varma skor, snygga kläder
och massor av tillbehör • Nya Hyrskotrar från Ski-Doo

motorfritid.com
®TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.
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Enligt sägnen slungade en uppretad jätte iväg stora fjällmassiv mot den gamla träkyrkan
i Tännäs by. Som tur var missade jätten kyrkan och i stället skapades det två fjäll med
spännande klippformationer mitt i vildmarken.
TEXT:TÄNNÄSKRÖKET FOTO: MARTIN BRINK, DANIEL HERTZELL OCH LINDA CALLENHOLT

V

i bygger en lift- sa någon på ett byalags- lockas av den otämjda naturen och nedfarter i känsla och material och färger som harmoniserar
möte och första spadtagen togs mot det 4 väderstreck. Skidåkare slipper liftköer men får med naturen. Inför denna vinter byggs ytterligare
som idag är 18 nedfarter och 5 liftar.
samsas med renar och höga femhundraåriga 120 nya bäddar så att fler ska kunna sova och
Nuförtiden har Tännäskröket blivit en sam- tallar, beklädda med skägglav som påminner om njuta av den vackra platsen.
lingspunkt för äventyrare och livsnjutare som arvet från jätten.
Till en början samlades man kring elden för
Man bestämmer sig för att äta och umgås. Allt efter tiden gick så växte
att bygga fjällhus och sat- behovet för tak över huvudet. Man byggde
sa på hög standard med Restaurang Árran som betyder eldstad på sadesign och kvalité. Själen miska. Idag är restaurangen nominerad av White
i bygden ska bevaras och Guide som en av fjällvärldens bästa och har blivit
känslan från fjällvistelser en samlingsplats för att fira livets stora händelfrån förr. På fjällets syd- ser – bröllop, födelsedagar eller 5-åringes första
västra sluttning, börjar den sväng i backen.
lilla stugbyn ta form längs
Eldstaden utomhus finns förstås kvar och där
bergets nedfarter.
samlas gästerna på renfällar och värmer sig vid
Fjällhusen inreds av brasan mellan åken.
Norrgavels Nirvan Richter
Välkommen till Tännäskröket, ett eget ställe i
med en skandinavisk fjäll- fjällen.

Här i Tännäskröket slipper man liftköerna och man kan få åk efter åk i fluffigt puder
helt för sig själv. Lunchen tar man på den mysiga och prisade Restaurang Árran
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Tännäs

vildmarksbyn

Tännäs

vildmarksbyn
tännäs/härjedalen

FJÄLLEN
ETT EGET STÄLLE I

v 10
sportlov
Boende i lägenhet vid
backen inkl. liftkort för
2 vuxna & 2 barn

SKIDÅKNING
FÖR ÄVENTYRAREN
OCH LIVSNJUTAREN
Den där äkta genuina fjällkänslan när naturen
står orörd och stämningen präglas av fäbokulturen
från förr. Här hittar ni spännande och variationsrik
skidåkning i fyra väderstreck mitt i vildmarken.
Bo i lägenheter eller vackra fjällhus inredda med
Norrgavel med backar, längd och skoterspår
alldeles runt knuten.
Välkomna till Tännäskröket - Ett eget ställe i fjällen

Prisex: 11 360:-

Guidade visningar till
myskoxhägnet varje dag.
Boka på 0684-155 80 eller
www.funasfjallen.se
www.myskoxcentrum.se

sportshop

www.tannaskroket.se/brollop // tel 0684-240 00

-

skidhyra

-

skidpass

-

infopoint

Aktuellt på tännäskröket
´
RESTaurang arran
Här laddar du med ny energi mellan turerna
på fjället eller i backen. Avslappnat, genuint,
enkelt, & gott!
HYR SPA-kåtan
Njut av en mysig stund med bastu, brasa &
jacuzzi i vår nyrenoverade spa-kåta.
Matte myskoxes fäboland
Hälsa på djuren i Mattes fäboland. Här finns
getter och kaniner. Matte gillar även att ta
några svängar med barnen i backen.

skidhyra

nyheter

Billigast i hela
Funäsfjällen!

Alltid bra kampanjer
i butiken

Kom in till oss för
att ladda just ditt
fjälläventyr!

Hos oss hittar ni ett brett sortiment av produkter till de
aktiviteter som erbjuds i området. Vi öppnar helt för
säsongen v 50. Välkomna!

www.tannaskroket.se // bokning@tannaskroket.se // tel 0684-240 00
18
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Porten till Funäsfjällen, korsningen väg 84 & 311 i Tännäs.
Följ oss på Facebook & Instagram för aktuella kampanjer & öppettider.
Tel 0684 - 240 10 - www.sportladan.se
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Toppmöten
sedan 1936

Lek loss i Mickelinas värld!
I Ramundberget bankar hjärtat extra varmt för de yngre gästerna. Mickelina fjällräv gör
därför allt för att upplevelsen ska bli så rolig som möjligt med upptäckter på fjället,
aktiviteter som snowracertest, längd- och slalomtävlingar och lek i Källar’n.

I Ramundbergets nya backnära konferens ordnar vi
möten i samklang med natur, årstid och tradition.
Med nya toppmoderna mötesrum tar vi emot från
två till 150 personer för utbildning, styrelsemöte,
kick-off, events och fest. Här får ni arbetsro och
energipåfyllning med nära till allt.

För mer information om Mickelinas värld och hennes veckoprogram besök www.ramundberget.se

Kontakta oss på gruppbokning@ramundberget.se

Julbord
Fjällgå på anrika
rden
Boka

Mo
välsma r Britas klas
sis
ka
11 dec nde julbord ka och
ember.
den 6
o
och m
iddags Lunchsittnin ch
g för 2
sittnin
g för 5
75 kr,
95 kr.

Låt oss ta hand om julen
Slappna av och njut ordentligt av julen i Ramundberget. Vi ordnar med
julstämning, julgran, tomte och julbord till din stuga eller lägenhet.

Supé och café
på hög nivå
Med vida vyer och prisad design serverar restaurang
Tusen mat och dryck hela vintern lång. Njut av en
härlagad klening på skidåkarlunchen och fjällvärldens
smaker på kvällens Härjedalssupé. Vi ses!

KICKSTARTA
SÄSONGEN
Få en kickstart med försäsongsträning
i Ramundberget och Bruksvallarna från den
13 oktober. Säkra säsongen med utrustning
från oss på Topsport. Vi erbjuder coachning,
test av skor, stavar och mer, samt kollar dina
skidor i elektronisk spannmätare.

Längdcoachning
för alla
nivåer, i både
skate och
klassisk
teknik.

Test av
årets skidmodeller
från Fisher,
Madshus
och
Salomon.

Test av
längdskidpjäxor,
stavar,
glasögon,
pannlampor,
ryggsäckar
med mera.

Kontraktsskidor för
toppåkare i
landslag och
långloppscuper
från förra
säsongen.

Kom och dela spåren med likasinnade,
från motionärer till svenska och
utländska landslag.
MER INFO: www.topsport.se,
www.ramundberget.se,
ring 0684– 214 35 eller mejla
bokning@ramundberget.se.

ninga
e
l
k
a
t
En uänkdbergets mdaatlsigmål,
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www.ramundberget.se, tel. 0684–66 88 88

Ram
mp.
härje
ås på
er sva
smörg , röding ell
en
med r
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TÄNNDALEN

F

ÄLSKAT
av skidåkare
Längst upp i västra Härjedalen på gränsen mot Norge ligger Tänndalen inbäddad
mellan böljande dalar och höga fjäll. Hit har fjällturister kommit sedan 1882
för att andas den friska luften och slappna av. Den första skidliften byggdes
1951 och sedan dess har allting gått i en ruskig fart.
FOTO: EMRIK JANSSON TEXT: RASMUS BENT
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örra året vann Tänndalen tillsammans
med våra vänner i området pris som
Skandinaviens bästa skidort. Där konstaterades det att avsaknaden av klibbiga dansgolv
och lyxiga butiker är total men övervinns istället
av en fantastisk natur, underbara backar och vidsträckta längdspår. Förmodligen är det just detta
som lockat våra gäster ända sedan starten på
1800-talet. Storslagna vyer, den härliga atmosfären och känslan av att bli sedd och uppskattad.
Många gäster uppskattar också snösäkerheten hos oss, förra året hade Tänndalen sin
längsta säsong någonsin. Liftarna snurrade då i
otroliga 168 dagar, hela vägen in i mitten av maj.
En månad senare är det dags igen då öppnar
sommaren upp och liften börjar åter att snurra.

- Vad är/betyder Tänndalen för dig?
Tänndalen är för mig kanske Sveriges hemligaste skidort. Det är helt oslagbart att få ta ut
svängarna och verkligen bränna på i backen utan

att vara rädd för att krocka eller köra in i någon
bakom nästa krön. Att få känna den underbara
manchestern krossas under stålkanterna i
kombination med vyerna här uppe är verkligen
någonting extra.
- Vilken backe är din favorit?
Backe 29 i Buskvallen erbjuder verkligen allt, ett
bra hang i början för att sedan gå över i perfekt
lutning där man verkligen kan ligga på härligt
skär hela vägen. Underbar backe för att bättre på
självförtroendet.
- Hur ser en perfekt dag i Tänndalen ut för dig?
Packa in familjen i bilen och parkera vid barnområdet i Hamra, här är det nära till allting och när
barnen kommit ut till rullbandet finns det tid för
att dra iväg och bränna några härliga svängar
själv. Sedan lunch på något trevligt ställe. Efter
maten när tjejerna ska sova brukar vi passa på
att åka längd med tjejerna liggandes i fjällpulka.
Sjukt jobbigt men superhärligt efteråt :)
- Vad är ditt favorit-lunchställe?
Buskvallen in är alltid bra, se till att vara ute i
god tid så att du får plats. Annars är en våffla på
Våffelvallen i Hamra aldrig fel.
- Vart tar du och vilar fötterna efter en dag i
backen?
Det absolut bästa stället är det varma utebadet
på Fjällnäs Resort i kombination med en härlig
bastu. Annars blir det ryggläge hemma i soffan.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Älskat av
skidåkare.

Testa
Skandinaviens
bästa skidort!
(Enligt Nordic Bench
marknadsundersökning
Fjälldestinationer)

Vi bjuder!

Boka två lägenheter och betala för en.
Erbjudandet är begränsat, skynda fynda!
Pris från

3 395 kr

Läs mer på vibjuder.com
Boka på 0684-155 00

24

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE

25

STORSLAGEN SKOTERÅKNING

Med hjärta för skidåkning

I BRUKSVALLARNA

VÄLKOMMEN TILL EN NY SÄSONG I VÅRT FANTASTISKA SKOTEROMRÅDE.
SÄSONGSKORT 18/19 KOSTAR 1 990 KR PER SKOTER, MEN BETALA SENAST 1 DEC SÅ FÅR DU 400 KR I RABATT.
För avgiften erbjuds du ett högkvalitativt ledsystem
bestående av bl. a:
* 610 km skoterleder i en av Sveriges vackraste fjällmiljöer, med ökad möjlighet till åkning på högfjället genom
samarbete med Storsjö - Ljungdalen.
* 5 m breda leder som prepareras med pistmaskin.
* Två offpist/friåknings-områden.
* 8 terminaler för av- och pålastning av skoter med gratis
bilparkering.
* Tydlig skyltning och säkrare vägövergångar.
* Karta över ledsystemet.
* GPS-baserad dagsaktuell ledinformation.
* Interaktiv karta i app för Smartphones.
* Ledvärdar som hjälper till i ledsystemet

Köp kort hos något av våra kortförsäljningsställen eller betala via bankgiro och få ditt ledkort samt
en ledkarta hemskickat direkt i brevlådan. Läs mer om
betalningsalternativ, återförsäljare, priser, regler etc på
funasfjallen.se/skoter

Funäsdalen Skoterled AB
070-266 78 51
skoterleder.ab@telia.com

Bybokort samt kommunkort säljs av Funäsdalen
Skoterled AB samt Destination Funäsfjällen, mot uppvisande av legitimation.
LEDKORT ÄR OBLIGATORISKT I FUNÄSFJÄLLEN.

BETALA
KORT
SÄSONGS FÅ
CFÖRE 1 DE

40I R0ABAKTTR
.
En av områdets mest kända
och skidad av varje svensk
elitåkare, det finns få vägar
som bringar så många minnen
och känslor. Låt oss börja med
en historia därifrån.

Betalningsmottagare: Funäsdalen Skoterled AB,
BG 5587-2139. Obligatoriska uppgifter är ägarens
namn, adress och skoterns reg.nr. i meddelandefältet vid internetbetalning.

SKOTERLEDKORT
1-DAGS
2-DAGARS
3-DAGARS
4-DAGARS
5-DAGARS
6-DAGARS
VECKOKORT
SÄSONGSKORT FÖRKÖP
T.O.M 1 DECEMBER
SÄSONGSKORT

270
520
640
720
780
830
870
1590

Rörosvägen 9
0684 - 211 81 | info@fjallsportfunasdalen.se

www.funasdalenberghotell.se
DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

TEXT: MIKAELA SUNDBAUM
FOTO: RASMUS EKMAN

D

1990

Här finner ni den utrustning ni önskar och behöver
för er vistelse hos oss i Funäsfjällen
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Välkommen till
Härjedalens gymnasium

Härjedalens gymnasium finns i Sveg, där det är nära
till det mesta, även till många populära turistdestinationer.
Härjedalens gymnasium har nationellt godkända
idrottsutbildningar i alpint, längd, skidskytte, och
andra högskole- och yrkesförberedande program.

et var en välkittad motionär med nya
träningskläder, snabba brillor och skidor vallade efter noga instruktion. Han hade nyss fyllt
40 år och med Vasaloppsdrömmen brinnande. Hon,
boendes på Völlan med gamla träskidor, en overall som
för länge sedan passerat bäst före datumet och en ålder som - om vi hade frågat - visat höga siffror uppemot
90 år. På högsta punkten längs Mittåkläppsvägen med
vidunderlag utsikt över Mittåkläppen och Axhögen, kom
de två samman.
- Jäklar vilken backe alltså, pustade han och önskade
medhåll.
- Du är inte van du, svarade hon och fortsatte skidandes.
Om detta är en skröna låter vi vara osagt. Här får du
tips som gör dig van, från en av Sveriges mest erfarna och
bästa skidinstruktörer, Mikaela Sundbaum.

1
2
3

Sätt intentionen att uppleva fjällen och
skidåkningen hellre än att jaga timmar och
mil - dessa får du på köpet. Var närvarande,
slå av mobiltelefonen och känn efter hur det
känns i kroppen när du åker.

Filma din egen skidåkning, oavsett tidigare förkunskap. Analysen kan du många
gånger göra själv eller så tar du hjälp av
någon som på ett pedagogiskt sätt kan förklara
och ge dig verktyg för fortsatt utveckling.
Staka mycket, i alla typer av terräng,
framförallt om du är en av dem som kommer att stå på startlinjen i Bergaby första
söndagen i mars. Det kategoriseras ofta vilket
åksätt som passar vart, bara du själv kan veta
om du testar vart gränsen går.

4
5

Underskatta aldrig vikten av fika. Ha
med dig ett vätskesystem, gärna med
plats även för något ätbart och en extra
primaloftjacka om du ska ner från Mittåkläppen.
Området har flera fina våffelserveringar.
En lista med tips är inte komplett utan
meningen: åk utan stavar. Så gör det och
du tar nästa steg i din skidåkning.

www.herjedalensgymnasium.se

BOKA
BOKAPÅPÅFUNASFJALLEN.SE
FUNASFJALLEN.SE
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NORDIC SKI

300KM LÄNGDSPÅR

FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ

Marie & Ida Klockervold

* 4 - 6 ord. bäddar, 48 kvm
* Fri wifi & gemensam tvättstuga
* 50 m till barnspår, varierande
Nordic Skispår 3 – 30 km slingor, elljusspår och fjälleder
* 6 km till Funäsdalsbergets alpina
med nya FunäsGondolen
* Fyra liftsystem inom 22 km
* 900 m till restaurang
www.gyllenebocken.se

Ett spårkort
Funäsfjällen är ett av världens absolut bästa spårområden.
För längdskidåkning, var du än bor, har du spår av högsta
kvalitet i din närhet . Alla skidområden kan erbjuda ett
stort urval av utmaningar. Lägg därtill vårt system med
skidbussar, spårcentraler och transitspår så förstår du att
vi kan ge dig en upplevelse utöver det vanliga.

Välkomna!

Välutrustade stugor mitt i Nordic Ski-systemet

Sörmov. 212, 840 96 Ljusnedal
Tel. 070-511 3600
sormons.stugby@telia.com
www.sormonsstugby.z.se

Säsongspremiär på sparad snö

13 oktober

ca 6 km längskidåkning Bruksvallarna Skidstadion

Bruksvallsloppet

16 -18 november
Den officiella längdskidpremiären med SVT
& Vinterstudion på plats.

www.bruksvallarna.se

V

i har ambitionen att erbjuda världens
bästa längdskidåkning. Detta finansieras bland annat genom spårkort.
Obligatoriskt spårkort gäller i hela Nordic Ski.
Du kan lösa spårkort på en mängd serviceställen som turistbyrån, boendeanläggningarna, affärer och liftkassor. Fäst märket
synligt så att våra spårvärdar lätt kan se det,
gärna i mössan. Dagkorten kan köpas i förväg
och aktiveras den dag du vill använda kortet. Barn
och ungdomar t.o.m. 15 år åker gratis.
15 FJÄLLTURER Det finns många möjligheter
att göra fina fjällturer i Funäsfjällen. På funasfjallen.se beskrivs 15 dagsturer som tar dig över

högfjället på skidor för att få uppleva vinterfjällen
på riktigt. Då de flesta turerna är envägsturer, är
skidbussen ett utmärkt alternativ för att ta dig till
startplatsen eller som avslutning efter en dag på
fjället. Turerna kan åkas i båda riktningarna. Välj
en tur och en riktning på turen där du har vinden
i ryggen. En fjälltur i motvind kan bli en jobbig
erfarenhet.
SPÅRINFO På funasfjallen.se finns alltid aktuell
spårkarta samt spårstatus. Med appen Nordic
Ski får du dagsfärsk information om alla våra spår
direkt i din mobil. Ladda ner appen gratis på App
Store eller Google Play.

SPÅRKORT

PRIS

DAGSKORT

100

3-DAGARS

260

7-DAGARS
SÄSONGSKORT FÖRKÖP
(FÖRKÖP FÖRE 1/12 - 800 KR)

490
1000

T.o.m. 15 år gratis. Nordic Ski öppnar 15/12.
Fram till dess gäller lokala försäsongskort. 13/10–14/12 gäller försäsongskort i
Bruksvallarna och Ramundberget.
Se hela prislistan på funasfjallen.se eller
bruksvallarna.se

Funäsdalen Bowling
Golf & Sportsimulator
0684-25025 / 070-6885050 | funasdalenbowling.se

Rörosvägen 17 Funäsdalen
0684-215 15
28
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Öppet alla dagar

8–20

Rörosvägen 13 A,
84095 Funäsdalen
Telefon +46 684 21007
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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RESTAURANGER CAFÉER OCH VÅFFELSTUGOR

BUTIKER

Det är lätt att bli kär i funäsfjällen. Speciellt om du tycker om både att
vara i fjällmiljö och lokal gourmetmat med närproducerade råvaror av
högsta kvalitet. Hjortron, älg, lingon, ren, röding och harr. Naturens
skatter utgör grunden för maten i funäsfjällen. Det vackra och det vilda
präglar menyerna. Våra krögare förvaltar och förädlar alla råvaror till
rustika luncher och spektakulära middagar.
BRUKSVALLARNA

SMAK KOMPANIET
Lunch- och middagsrestaurang, Macken
mitt i Bruksvallarna. Meny & öppettider se
vår facebooksida
www.smakkompaniet.se | 072-248 42 24
BRUKSVALLARNAS FJÄLLHOTELL
Hotellmiddag, endast förbokning.
0684-201 25 | bruksvallarnas-fjallhotell.se
BRUKSVALLARNAS RÖKERI,
FJÄLLDELIKATESSEN
Vissa kväller finns hämtpizza för avhämtning.
0684-20220 | bruksvallarnasrokeri.se
BRUKSVALLSLIDEN HOTELL & STUGBY
Hotellmiddag, endast förbokning.
0684-201 80 | bruksvallsliden.se
FJÄLLBÄCKEN LODGE
Gourmetmiddag varje onsdag.
Även förbokade middagar för sällskap
om minst 8 personer.
0684-203 21 | fjallbacken.se
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FJÄLLKÅTAN CAFÉ
Servering av fika, våfflor, lättare lunch mm.
070-235 35 12
BRUKSVALLARNAS TOPPSTUGA
”KNALLEN”
Våfflor, fika och lättare lunch
0684-20155

FJÄLLNÄS

FJÄLLNÄS – EST.1882
På Fjällnäs blandar vi det moderna köket
med fjällets smaker och låter råvarorna stå
i centrum. Vi serverar lunch samt Fjällnäs
middagsmeny, en fast trerättersmeny som
förändras dagligen. För bokning av bord, ring
0684-230 30 | fjallnas.se

FUNÄSDALEN

BERGGATAN 8
Lunchrestaurangen med riktig mat.
För att se afterski-schema se Facebook.
0684-215 40 | facebook.se/skoogskrog

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

CAFÉ GÄSTIS
Kaffe med hembakat i gemytlig atmosfär
på Fjällmuseet.
0684-164 25 | fjallmuseet.se
CAFE KÅVAN
Nybakat, smörgåsar, våfflor, kaffe och varm
choklad. Husmanskost och utegrill.
0684-214 30
CAFÉ LOFTET
Mat, café, bar och afterski.
0684-291 49, cafeloftet.se
ERIKS KÖK & BAR
Sportbar, biljard, dart och storbilds-tv.
Nattklubb med liveband. För bokning av bord
ring 0684-210 06 | erikskokobar.se
FJÄLLPIZZAN
Pizzeria och grill med fullständiga rättigheter.
0684-293 66
FUNÄSDALENS BOWLING
Café. 0684-250 25
FUNÄSGRILLEN
Pizza, kebab och hamburgare.
0684-291 29

GAMLA VERAS
Grym mat i avslappnad miljö.
0684-215 30 | gamlaveras.se
HF RESTAURANG & BAR
Lunchbuffé med husmanskost. A la carte
med inspiration från fjäll och hav. Solig
afterskiveranda i söderläge. Boka bord
0684-214 30 | funasdalenberghotell.se
NYA JONSSONS KONDITORI & BAGERI
Konditori, bageri och kafé mitt i Funäsdalen.
Allt bakas med ekologiska råvaror. lokalproducerat i första hand. | 072-703 46 72
SKOOGS KROG
Mat lagad med kärlek och nyfikenhet.
Boka fyra-eller åttarätters menyn.
0684-215 5 | skoogskrog.com
TOPPSTUGAN FUNÄSDALSBERGET
Panoramavy över hela fjällvärlden. Fika, lunch,
temakvällar. Även öppet för större sällskap,
perfekt för festen.
0684-214 30 | funasdalenberghotell.se

MESSLINGEN

RESTAURANG MOFILA (vid Kappruet)
Lunch, fika.
0684-260 70 | kappruet.se

RAMUNDBERGET

GRYTAN KÖK & BAR
Ny mötesplats och restaurang vid Fjällgårdstorget i Ramundberget med skidåkarluncher,
afterski, á la carté till middag, fika- eller barhäng. Grytan hittar ni centralt vid bytorget och

med ski-in-läge från backen. För bokning ring.
0684-66 88 00 | ramundberget.se
MICKELINAS CAFÉ
Med Mickelinas och barnens alla favoriter
varmkorv, våfflor, gulaschsoppa, fika och
varma drycker.
0684-66 88 1 | ramundberget.se
OSTHANG CAFÉ
Gulasch- och linsgryta, fika, te och kaffe.
0684-66 88 23 | ramundberget.se
RAMUNDBERGETS FJÄLLGÅRD
- MOR BRITAS
Precis som Brita lagar vi mat från grunden.
Två rätters lunchbuffé, fika och tre rätters
middagar. För bokning ring.
0684-66 88 00 | ramundberget.se
RESTAURANG TUSEN
Prisbelönad restaurang med vida vyer på
fjället vid trädgränsen. Höghöjdscafé för fika,
luncher, middagssupé och kvällsarrangemang
- perfekt för festen.
0684-66 88 32 | ramundberget.se
VÅR LILLA RESTAURANG - PIZZERIA
Prova våra goda pizzor - se vår hemsida för
öppettider. För beställning ring
0684-66 88 36 | ramundberget.se

TÄNNDALEN

BUSKVALLEN INN
Nybakade bullar varje dag. Lunch från kl. 11.
À la carte vissa kvällar.
0684-223 3 7 | tanndalen.com
BUSKVALLEN CAFÉ
Fika, mackor, skipass, spårkort, utegrill.
Värmestuga.
0684-155 00 | tanndalen.com
CAFÉ TÄNNFATET Tänndalsvallen
Våfflor och fika med värmestuga.
0684-221 94
HAMRA ÖL & PIZZABAR
Gediget ölsortiment och stenugnsbakade
pizzor.
0684-155 00 | tanndalen.com
SKI LODGE KÖK & BAR
Frukost, fika, lunch, afterski och middag.
0684-155 05 | tanndalen.com
ANDERSBORGS VÅFFELSTUGA
Våfflor, fika och lättare lunch.
073-037 39 40
MALMBÄCKSTUGAN
Servering och våfflor

BUTIKER
Behöver du nya kläder för pistäventyret, en souvenir eller bara en
present till dig själv? I Funäsfjällen finns det mesta för både stora
och små. Alltifrån snygga kläder till samiskt hantverk och ekologiska tvålar.
BRUKSVALLARNA

FJELLOST | 0684 - 203 20
FJÄLLDELIKATESSEN - Gårdsbutik med lokala
delikatesser & rökeri
0684-202 20 | bruksvallarnasrokeri.se
ICA STIGMYHRS
0684-200 56 | ica.se
SEDUM DESIGN- Hantverk
0708-87 11 85 | sedum.se
TOPSPORT - Sport och friluftsbutik
0684-214 35 | topsport.se

RAMUNDBERGET

RAMUNDBERGETS LANTHANDEL
0684-66 88 60 | ramundberget.se
TOPSPORT - Sport och friluftsbutik
0684-214 35 | topsport.se

MESSLINGEN

FORMONI - Lokalproducerat hantverk i Kappruet
072-249 66 59 | formoni.se
KAPPRUETS SPORTSHOP - Sport och friluftsbutik
0684-260 70 | kappruet.se

TÄNNDALEN

HAMRA SPORTSHOP - Sport och friluftsbutik
0684-155 10 | tanndalen.com
TÄNNDALENS SKIDUTHYRNING - Sport och friluftsbutik
0684-222 25 | hyrskidor.se

TÄNNÄS

TÄNNÄS FISKECENTRUM - Fiske och friluftsbutik
0684-242 00 | tannasfiskecentrum.se
SPORTLADAN - Sport och friluftsbutik
Tännäskröket och Tännäs korsning
0684-240 00 | tannaskroket.se

FUNÄSDALEN

AGERA - BYGGSHOP
0684-290 40
BENKES FOTO - Fotoaffär
0684-215 05
BUTIK FLAVA - Mode och inredning
0684-291 02 | flava.se
ELLISEUM GALLERI - Konst
070-336 72 30 | ellis.nu
FISKEDRAGET - Fiskekort, fritid och fisketillbehör.
0684-291 00
FJÄLLMUSEET - Hantverk och souvenirer
0684-164 25 | fjallmuseet.se
HILLSIDE - Sport och mode
0684-216 16 | hill-side.se
ICA SUPERMARKET
0684-210 47 | ica.se
INNE & UTE - Inredning
0684-210 11 | trolltrumman.se
JILLIE DELI - Renkött, fisk och annat vilt
0684-210 01 | jillie.se
MAGASINETS KERAMIK - Hantverk
0684-294 40 | magasinetskeramik.se
MOTOR & FRITID - Motor, friluftsbutik och verkstad
0684-294 50 | motorfritid.com
STUGVÄRDEN
0684-212 45 | stugvarden.se
FJÄLLSPORT - Sport och friluftsbutik
0684-211 81 | funasdalenberghotell.se
SPORTSTUGAN - Sport och mode
0684-216 90
TOPSPORT - Sport och friluftsbutik
0684-214 36 | topsport.se
TURISTBYRÅN - Hantverk och souvenirer
0684-155 80 | funasfjallen.se
XL-BYGG FRESKS - Byggshop
0684-66 87 80 | fresks.se

TÄNNÄS

ÁRRAN
Tännäskrökets restaurang med inspiration
från de sydsamiska mattraditionerna.
Här serveras lunch och middag.
0684-240 00 | tannaskroket.se
TOPPSTUGAN TÄNNÄSKRÖKET
Lättare luncher och fika med utsikt.
0684-240 00 | tannaskroket.se
FALKBOET
Våfflor och fika. Se aktuella öppettider på
funasfjallen.se | 0684-240 00
Vesseltrafik Fjällbyn-Falkboet. Ring för info
och platsbokning, 0684-241 50

FOTO: SPORTSTUGAN

FOTO: SKOGS KROG & LOGI / VICTORIA BERTILSSON

RESTAURANGER,
CAFÉER & VÅFFELSTUGOR
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”Med genuina, nordliga material
bygger och monterar vi fritidshus för
nordliga klimat”

Leverantör
av Ert nya
Fjällhus.

Beställ katalog:

www.jorntrahus.se

STOR EFTERFRÅGAN
PÅ FJÄLLBOENDE!

TRADITION
1909 lade Ewald Larsson grunden för
vad som i dag över ett sekel senare
är vår verksamhet. Ewald hade från
början inga större tillgångar men
däremot ett entreprenörstänk och ett
stort intresse för skogen. Han började
som skogshuggare, sedan hästkörare
och så småningom startade han ett
eget sågverk.
En skogshuggares första åtgärd vid
avverkningsplatserna var att bygga en
koja och ett stall till arbetshästarna.
Ewald konstruerade därför en flyttbar
skogsstuga för 10 man och den första
byggnationen i företaget var ett faktum. Har du vägarna förbi Hårgabodarna står just en sådan stuga kvar på
fäbovallen för beskådan.

Med sågverk, skog och kunnig personal i koncernen insåg man att det
fanns perfekta förutsättningar även
för hustillverkning. Sedan mer än
40 år tillbaka bygger Hälsinge Fjäll
& Kusthus nu moderna, flexibla hus
anpassade för vårt nordliga klimat.
Att de har full kontroll över hela
processen ”från planta till stuga” gör
att de alltid kan garantera hög kvalitet
och erbjuda en extra trygghet för sina
kunder.
HÅLLBARHET
Viktigt för tillverkaren är den vackra
Hälsingeskogen och de tar ett stort
miljöansvar. Husen är aldrig byggda
av material från skogsområden med
högt bevarandevärde och Hälsinge

Fjäll- & Kusthus grundffilosofi är att
ett hållbart miljöarbete för välmående
skog ger hållbara och välmående hus.
HÄLSINGE FJÄLL- & KUSTHUS
Utmärker sig på fritidshusmarknaden
för att:
- Företagets huskonstruktion är alltid
monterat och klart. Det ingår självklart i huspriset.
- Ytterväggar med hela 265mm isolering. U-värde 0,137
- Alla hus är arkitektritade utifrån
nordisk fjäll- och kustmiljö.
- Inga tillval behöver göras för att
klara de energinivåer som krävs.
- Egenhyvlad 25mm tjock ytterpanel
som funnits med företaget sedan
1964.

Funderar du på att sälja så är det rätt läge nu!
Hör av dig till oss så gör vi en kostnadsfri värdering inför en ev. försäljning.

Funäsdalsfjällens Fastighetsbyrå - Vi finns där våra kunder finns.
Vi är din lokala fastighetsmäklare, vi kan funäsdalen med omnejd på våra fem
fingrar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
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Nina

Malin

Aktuella objekt finns på www.funasdalenfastighet.se Mob 0705-88 61 27 info@funasdalenfastighet.se

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

www.halsinge.se | 0278-65 06 15
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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KULTUR OCH NATUR

Lunch- och kvällsrestaurang mitt i
Bruksvallarna med vy över fjällen.
Meny och öppettider finns på vår Facebooksida.
Vallarvägen 132 ~ Övervåningen på Macken
072-248 42 24 info@smakkompaniet.se

Det är dags att tänka på julgåvorna till
familj, vänner, anställda & kunder.
Vi har flera olika färdiga alternativ!
Besök vår hemsida för att
se vårt utbud eller
kontakta oss på 0684-202 25 /
info@bruksvallarnasrokeri.se

www.bruksvallarnasrokeri.se

VI MÖBLERAR HÄRJEDALEN!
Välkommen till Härjedalens största möbel- och inredningsbutik.
Med lång erfarenhet av att skräddarsy del- och helhetslösningar
hjälper vi dig från idé till verklighet. Hög kvalité, god design
och ett brett sortiment för alla plånböcker ligger oss varmt om
hjärtat och vi hjälper dig gärna med allt från enstaka
möbler till kompletta möblemang!
HOS OSS HITTAR DU BLAND ANNAT:
SOFFOR
MATTOR

SÄNGAR
LAMPOR

INREDNING
MATMÖBLER

VÅNINGSSÄNGAR

PSSST...

ffa oss i
Kom och trä
vår monter på

LYA
LODGE OCH
r på
2-3 Novembe
t.
Vemdalsskale

Den första turisten
Genom ett trollslag dyker de första turisterna upp i Funäsfjällen under 1790-talet:
Smidt, Gillberg, Swab, Robsahm, Clarke… Deras vittnesmål utgör en salig blandning av
mineralogi, matprat och kulturkritik.
TEXT: OLA HANNERYD, MUSEICHEF HÄRJEDALENS FJÄLLMUSEUM FOTO: HÄRJEDALENS FJÄLLMUSEUM AB

D

e är överens om att Ransjö och Tänndalen är de
vackraste platser man kan se; de gräsbevuxna dalgångarna inbjuder till poesi. ”Elyseisk” skaldar Robsahm
om Fundins fäbod. Clarke vill köpa en brudskrift, men nekas
– gårdens invånare är alltför rädda om den. Kanske det allra
första försöket att köpa en souvenir? Böndernas modeintresse
noterades inte – det fogade inte in sig i berättelsernas exotiska
ram, som ju skulle bidra till ökade bokupplagor.

Funäsdalsberget [---] uppreser sig
likt en förfärlig svart buse. Man måste
från barndomen vara van vid det för
att icke finna det ganska rysligt.
Carl Magnus Robsahm 1796.

HUR SKALL DETTA FÖRSTÅS? Under århundraden hade
den otämjda naturen setts som smått skrämmande – vad
som helst kunde lura ute i mörkret. 1700-talets upplysning
och naturvetenskap följdes av romantikens naturmystik och

Var den runtomresande antikvarien och mineralogen E.D. Clarke
den första att försöka köpa en souvenir?

intresse för det främmande. De tidiga resorna gick i riktning
mot klassisk mark, men det vilda norden kom att bli äventyret
par préférence mot 1700-talets slut. Krigen i Europa gjorde
dessutom resor i kontinentens utkant säkrare.
Våra första turister knoppades i skiftet mellan upplysning
och romantik. Skönlockiga dagdrömmare på inventeringsresa.
Helt självklara i sin egen motstridighet.
SLUTSATS? Att grundvalen för människors resande har
skiftat, och kommer att svara mot nya behov.
Mer om det nästa gång...

Särvsjövägen 1, Hede • Tel 0684-103 75 • info@mobelmastarnaharjedalen.se • mobelmastarnaharjedalen.se • Öppet mån-fre 10-17, lör 10-14.
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Vinterns nyheter
Kjaergards

flyttar hem till Tänndalen, erbjuder en helt ny typ
av skidaktivitet från och med i vinter.

FAMILJEAFTERSKI

Skidglädje på
längdskidor

för de yngre åkarna. En ny aktivitet i vinter
är längdskidträning för barn mellan 7–12
år i Ramundberget. Här får alla upptäcka
längdskidåkningen på ett nytt och spännande
vis med roliga svängar, kuperad terräng, lekar och
utmanande övningar som leder till bättre balans
och teknik. Kom och ha kul med oss!

MED MICKELINA!

Mickelina bryter ny mark och förvandlar sin
barnafterski till en familjeafterski på nya Grytan
kök & bar i vinter. Här kan hela familjen samlas
och må gott efter en dag i vinterparadiset.
Mickelina börjar med ett gästspel på scenen
tillsammans med bandet, dansar och leker vidare
med barnen i närliggande rum medan familjen får
stanna på Grytan.

WHITE ON
THE HILL

ny fik i backen vid trädgränsen i svansjöliftarna.

NYA RESTAUANGER I
BRUKSVALLARNA
Två nya restauranger öppnar, Smak Kompaniet
och Restaurang Kerstin. Välkomna!

NY UTEGRILL

intill Ski Lodge kök o bar, Tänndalen. 5 kampen,
längdhopp, selftimer, skicross, parallell, flygande 100.

NYHET! GRYTAN KÖK & BAR

vid Fjällgårdstorget i Ramundberget öppnar till vintern. Precis
som namnet antyder så har den nya restaurangen en koppling till
hur maten lagades från början vid vägs ände, över öppen eld och
i grytor. Med höga ambitioner för det sociala – att samlas och
avnjuta något tillsammans – erbjuds skidåkarluncher, afterski,
Á la carté till middag, fika- eller barhäng. Grytan ligger centralt
vid bytorget och med ski-in-läge från backen,

RAMUNDBERGETS NYA BACKNÄRA KONFERENSANLÄGGNING

tar emot både företag och grupper för events, stormöten, utbildningar, styrelsemöten, kick-off och fest. Här
utlovas en stor dos arbetsro och fjällenergi för möten från två till 150 personer. Med nära till allt blir ni både
kreativa och effektiva på plats. Väl mött!

Skidstadion

Ny serviceanläggning för våra gäster på
skidstadion i Bruksvallarna med värmestuga,
toaletter samt duschmöjligheter.

OSTHANG

Surfklubb!

Ramundberget fortsätter sätta off-pisten och
fluffet på kartan i Funäsfjällen. Nyheten Osthangs
Surfklubb är för alla som vill åka i gäng och
gillar pudersvängar som ett alternativ till vanlig
skidskola. Med fokus på glädje och med sköna
vibbar erbjuds rolig åkning i grupp och alternativa
nedfarter. Håll utkik för mer information och Early
bird även i år.

NYTT BOENDE I HAMRA
Lägenheter för den mindre familjen eller par,
2+2 bäddar. Samt nya lägenheter mitt i backen
vid Pinnens Fjällgård.

TOPSPORT
I RAMUNDBERGET

får nytt liv som ett äventyrscenter, större
sportbutik, nytt sportcafé, utökad uthyrning och
test-koncept med ski-in-läge. Ett helt livstilshus
för likasinnade med fjällupplevelser, material och
teknik i fokus.

300 NYA

BACKNÄRA BOENDEN

vid vägs ände. För att möta efterfrågan på
boende från gästerna har Ramundberget byggt
nya backnära lägenheter med totalt 300 bäddar.
Ramundberget har en ambitiös utvecklingsplan
för att fortsätta utveckla destinationen, både som
vinter- och sommarort.
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