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Välkommen!
I Funäsfjällens varma famn får alla plats: 

Du som är på besök några dagar för skid- 
åkningens och naturens skull, du som flyttat 

hit permanent och du, vars släkt bott här i ge-
nerationer. Funäsfjällen har allt man kan begära 
av en fjälldestination, tycker jag och många 
med mig. Det visar sig inte minst i en färsk un-
dersökning utförd av undersökningsföretaget 
Nordic Bench, där 6600 skandinaver uttryckt 
hur villiga de är att rekommendera den fjäll- 
destination de besökte förra vintern. Listan 
toppas av två av Funäsfjällens destinationer. 
Gissa om det gör mig stolt. För detta är en plats 
man inte glömmer. En miljö som är unik med äkta 
fjäll och fantastisk vildmark. Ett område som ger 
oss både möjligheter och utmaningar, vare sig 
det handlar om en fjälltopp som ska bestigas 
eller ett eget företag som ska nå framgång. Ett 
område som i de flesta fall belönar oss med lite 
bättre hälsa och många spännande möten.

Läs mer om några av våra entreprenörer som 
gör verklighet av sina krögardrömmar. De kommer 
långväga ifrån och ser Funäsfjällen som en plats 
att lyckas på, precis som andra entreprenörssjälar 
gjort i århundraden. Här tror jag mig ana en trend. 
Allt fler tröttnar på storstadens trängsel och brus 
och söker sig istället norrut.

Hur man ska man då hinna njuta av detta, 
norra Europas största skidområde, när det är 
141 liftar som ska åkas, 300 kilometer längd-
spår som ska stakas och över 60 mil skoter-
leder att forsa fram på? Ja, antingen blir man 
fastboende eller så blir man stamgäst. Vad du 
än väljer är du lika välkommen.

Vi ses i skidbacken!

Mats Lennartson
VD Destination Funäsfjällen

Mats Lennartson
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Från Danmark, via Skåne och vidare till 
Härjedalen. Thomas Busch tog med sig 
kärleken till livets goda när han öppnade 

restaurangen Smak Kompaniet i Bruksvallarna i 
början av säsongen.

Det började med en längtan till naturen. Visst 
trivdes Thomas och hustrun Pernille i Malmö där 
de bodde sedan flera år – ursprungligen är de 

från Danmark – men de drömde om något annat. 
Frihet, vidder, småskalighet. 

- Vi ville uppleva det riktiga Sverige, säger 
Thomas. Här i Bruksvallarna får vi det.

För det var just i Bruksvallarna de fann vad 
de sökte. Prisvärt boende, naturen in på knu-
ten, trevliga människor – och faktiskt jobb. I 
Ramundberget visserligen, men vad är fem kilo-

meter när man slipper sitta i bilkö?
Thomas saknade egentligen bara en bykrog 

där såväl lokalbefolkning som besökare kunde 
njuta av rustik mad lagad från grunden, helst på 
lokala råvaror. Så vad gör en entreprenörssjäl som 
jobbat med mat hela sitt yrkesverksamma liv? Jo, 
han startar en sådan krog själv, på bilmackens 
ovanvåning mitt i Bruksvallarna och med en 

De nya krögarna 
i Funäsfjällen

En stockholmare som lagar omelett i ett nedlagt lifthus, en dansk som öppnat krog på  
Fjällmacken och två fransmän som säljer crêpes från sin foodtruck. Möt några av de nya krögarna i 

Funäsfjällen vars kärlek till mat hjälper dem att leva sina drömliv.

TEXT: LOTTA BYQVIST   FOTO: RICKARD BERGSTEDT



5BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE

PAUL WHITE

ÅLDER: 49.

FAMILJ: Singel.

BOR: Tänndalen och Stockholm.

GÖR: Driver caféet 
”White on the hill” i Tänndalen.

BAKGRUND: Jobbat som scen- 
tekniker på Operan, startat bar på  

vandrarhemmet af Chapman i  
Stockholm, varit dykinstruktör på  

Gotland och i Egypten bland  
mycket annat. 

DE NYA KRÖGARNA

bedövande utsikt över fjällen. Förutom hög kva-
litet på maten satsar Thomas på att erbjuda gäs-
terna en välkomnande och avslappnad atmosfär.

- Jag har hämtat inspiration från en restaurang 
i Göteborg där krögaren brukade sätta sig bland 
gästerna och prata, berättar han. Hos oss har 
serveringspersonalen till exempel inte uniform 
utan vanliga kläder.

På fredagseftermiddagarna ordnar Thomas 
och hans personal after work för lokalbefolknin-

gen och after ski för skidturisterna. Från klockan 
15 serveras den redan smått legendariska char-
kuteriplankan, inte sällan med en kall öl till. Så 
långt det går köper Thomas in lokalproducerat 
kött, gärna från Gård Kristiansson i byn, vars 
kossor Thomas kan se från sitt köksfönster när de 
betar ute om somrarna.

En av förutsättningarna för en lyckad flytt är 
att barnen trivs på den nya orten. Och det gör 
Thomas båda barn. Här ligger förskolan och 
skolan i samma byggnad och man märker att 
personalen verkligen bryr sig om varenda unge. 
Enda nackdelen är att så många flyttar hit att vi 
fick vänta ett halvår på att få plats.

DET BÄSTA MED BRUKSVALLARNA,  
ENLIGT THOMAS:

1Naturen. Det är bara att gå ut så är man mitt i 
den. På somrarna älskar jag att plocka bär och 

svamp på fjället.

2Maten. Man kan verkligen äta gott här. Jag 
tänker inte minst på Bruksvallarnas rökeri 

och köttet från Gård Kristiansson. Exempelvis 
serverar vi bara jämtländska ostar på Smak 
Kompaniet.

3 Människorna. Man bryr sig verkligen om 
varandra här och det är lätt att komma in i 

gemenskapen. 

Svansjöliften har fått sin första servering i 
backen. ”White on the hill ” heter den och 
drivs av stockholmaren Paul White.

Sugen på en kopp kaffe, något sött eller kanske 
en omelett? Då kan du stanna till vid det gamla 
lifthuset där Solskensliften en gång låg, mellan 
pist 1 och 2 vid Svansjöliften. Lifthuset är nu-
mera ombyggt till café och öppnade lagom till 
säsongsstart. Frågan är om det var Paul som 
hittade lifthuset eller om det var lifthuset som 
hittade honom.

- Ibland kan man undra om det är slumpen 
eller det undermedvetna som driver en framåt, 
säger han.  I alla fall stod huset där övergivet i 
backen när Paul förra vintern såg det för första 
gången. Han befann sig i Tänndalen för att 
hjälpa en kompis att sköta liftarna och kunde inte 
släppa tanken på lifthusets möjligheter. Tänk 
om man skulle göra café av det? Eftersom Paul 
gillar att förverkliga sina drömmar har han lagom 
till denna säsong förvandlat lifthuset till caféet 
”White on the hill”. En röd tråd för caféverksam-
heten är hållbarhet och att minska matsvinnet. 
Ingredienserna handlar han främst lokalt för att 
gynna näringslivet på plats och istället för en-
gångsartiklar används muggar och fat av emalj. 
Caféet har bara 16 platser.

– Min förhoppning är att folk väljer att samtala 
med en ny vän hellre än att stirra i mobilen, säger 
han.

Förutom caféet driver Paul ett produktions- 
bolag för företagsfilm på Södermalm i Stock-
holm. Han har rest mycket hela sitt liv och stän-
digt testat nya saker. Visserligen är han född 
på Söder men han tillbringade flera uppväxtår 
i Tanzania, eftersom båda hans föräldrar arbe-
tade där.

THOMAS BUSCH

ÅLDER: 33.

FAMILJ: Hustrun Pernille, 37,  
sönerna Malthe, 5, och Valdemar, 1.

BOR: Bruksvallarna.

GÖR: Driver restaurangen Smak 
Kompaniet i Bruksvallarna.

BAKGRUND: Drivit en av  
Danmarks mest välrenommerade 

ostbutiker, ansvarig för  
delikatessbutik i Malmö.
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Naturen har han alltid älskat. För några år 
sedan började han att tillbringa allt mer av sin tid 
i Abisko, därför kändes steget att bli vintertänn-
daling inte särskilt långt. 

- Att må bra är viktigt och vinterstockholm är 
väl inte det roligaste, säger han. Så att ha möj-
ligheten att skifta verksamhet och plats under 
vintern är en otrolig förmån. Här uppe mår jag bra.

DET BÄSTA MED TÄNNDALEN, ENLIGT 
PAUL WHITE:

1Att det är så genuint.

2Att det är en ovanligt 
reklamfri skidort.

3Det fantastiska matutbudet Tänndalens 
skidområde.

En foodtruck från vilken man kan köpa 
crêpes och franska ostar rullar omkring 
Funäsfjällen. ”Lilla Frankrike” drivs av paret 

Alessiane Durand och Franck Jacquot och kom-
binerar det bästa från Härjedalen och Frankrike.

Alessiane kom till Funäsfjällen redan 2010 för 
att jobba säsong. Hon blev förälskad i platsen och 
återvände vinter efter vinter. På somrarna arbe-
tade hon i Frankrike där hon är född och där hon 
2013 träffade livskamraten Franck. Han blev lika 
förtjust i Funäsfjällen som hon och de bosatte sig 
i Tännäs. När Alessiane blev gravid återvände de 
till Frankrike. Men så, för ett drygt år sedan, kom 
de tillbaka till Tännäs med sina små tvillingar. 

Vi har fått ett formidabelt mottagande, säger 
Alessiane. Franck instämmer: Alla är så hjälp-
samma, optimistiska och glada. Den här trakten 
är verkligen underbar för barnfamiljer. Vi känner 
att vi höjer livskvaliteten både för barnen och oss 
själva genom att bo här.

Båda arbetade tidigare med turism i Les Deux 
Alpes i Frankrike, Franck som inköpare till ski-
danläggningen medan Alessiane bland annat har 
drivit vandrarhem. Redan 2014 lagade de crêpes 
i ett stånd på Funäsdalens marknad, nu när de 
var tillbaka i Sverige föddes tanken på att börja 
tillverka och sälja crêpes igen samt att sälja ostar 
från Frankrike, världens största ostland.

- Vi älskar franska ostar, säger Alessiane, och 

ville dela med oss av den kärleken till svenska fol-
ket.  Men var skulle de hålla till? De hittade ingen 
lokal som passade. Julia, en fransk väninna till 
paret, och som bor i Tänndalen, kom på lösningen: 
Skaffa en foodtruck!

Alessiane och Franck var först tveksamma, 
det var ju en fast lokal de drömde om, men hit-
tade till slut en lämplig foodtruck i Ystad. Första 
sommaren med foodtrucken, som de döpte till 
”Lilla Frankrike”, inledde Alessiane och Franck ett 
samarbete med det lokala bryggeriet Härjebrygg 
i Tännäs. ”Lilla Frankrike” placerades på bryg-

geriets parkering så att gästerna kunde njuta av 
crêpes och goda ostar till ölen. De deltog också 
med sin foodtruck på olika marknader och evene-
mang i Funäsfjällen. 

Sina crêpes tillagar de på bovetemjöl – den 
typ av crêpes som i Frankrike kallas galettes. 
De tillsätter heller ingen mjölk. Alltså kan även 
laktos- och glutenintoleranta njuta av paret 
Durand-Jacquots jämtlands-franska pannkakor. 
Fyllningen gör de oftast på lokala råvaror som 
röding, ren och sylt tillagad av bär från fjället.

Vid denna tidnings pressläggning var det ännu 
inte klart exakt var Alessiane och Franck kommer 
att placera sin foodtruck i vinter, annat än att 
det blir i Funäsfjällen. Så håll utkik efter ”Lilla 
Frankrike”, alla som vill njuta av läcker fransk-
svensk mat.

TRE BRA SAKER MED FUNÄSFJÄLLEN, 
ENLIGT ALESSIANE OCH FRANCK:

1Den orörda naturen. Det är därför vi är här!

2De underbara människorna. Alla är så hjälp-
samma.

3Alla fantastiska råvaror och lokala matprodu-
center.

DE NYA KRÖGARNA

ALESSIANE DURAND 
& FRANCK JACQUOT

ÅLDER: 38 respektive 45 år.

FAMILJ: Tvillingarna Akselina 
och Nils, 2,5 år.

BOR: I hus i Tännäs.

GÖR: Driver foodtrucken ”Lilla  
Frankrike” i Funäsfjällen.

BAKGRUND: Båda har jobbat med 
turism i franska alperna.

Alessiane och Frank har tagit med sina franska anor 
och serverar härliga gluten- och laktosfria crêpe 
från sin foodtruck och säljer också franska ostar till 
förbipasserande.
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AWARD-WINNING
PROTECTION

MERINO GUARDIAN SHELL
PURE MERINO WOOL ON THE SKIN
The unique interplay of the high-performance
Toray Dermizax®EV membrane and a lining of
pure merino wool makes the Guardian Shell
the benchmark in hardshell comfort.

FREE RIDER 24
FLAWLESS FIT, MAXIMUM PROTECTION!
Downhill backpack for freeriders with a
TÜV-certified back protector made from
SAS-TEC protective foam that adapts
to the body and absorbs impact.

MERINO FLEECE LIGHT
LIGHT IN WINTER AND PLEASANT IN SUMMER
The Tasmanian merino wool used in the light
fleece line is particularly soft and comfortable
on the skin. The inside wa�e structure ensures
optimum moisture wicking and warmth.

E-post: info@ultimatenordic.se | Tel: 08-410 515 80 | Hemsida: ultimatenordic.se
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EN FJÄLLKROG MED TVIST 
Lunch - á la carte - fika

Lokala råvaror i säsong, lagat med mycket kärlek

FÖR ÖPPETTIDER SE BRASSERIEKERSTIN.SE ELLER FACEBOOK

1050 m.ö.h
Bruksvallarnas toppstuga

28 dec - 6 jan ALLA DAGAR 10 - 15
9 jan - 2 feb ONS-LÖR 10 - 15  

VARMT VÄLKOMNA!

För bokning av bandvagnsturer upp till Knallen ring: 0684 - 200 30
Vid dåligt väder, ring for info: 0684 - 201 55

Fika, lättare lunch & bästa frasvåfflorna 
med vacker utsiktInredning, design, 

hantverk och konst 
ÖPPETTIDER SE VAVSTUGAN.NU 

ELLER FACEBOOK
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FJÄLLPASSET

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

0684-240 00  |  tannaskroket.se 

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

RAMUNDBERGET
RAMUNDBERGET SKIDSKOLA
- Skidskola
0684-66 88 00  |  ramundberget.se
TOPSPORT I RAMUNDBERGET 
- sportbutik, uthyrning, verkstad, äventyrs- 
centrum och Topsport kafé. 
0684-668800  |  www.topsport.se

OSTHANG I RAMUNDBERGET 
- sportbutik, café och värmestuga. 
0684-668800

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

FUNÄSDALEN
TOPSPORT FUNÄSDALEN  
- Skiduthyrning
0684-214 36   |  topsport.se

FJÄLLSPORT - Skiduthyrning & skidskola
0684-211 81  |  funasdalenberghotell.se

BRUKSVALLARNA
TOPSPORT BRUKSVALLARNA
- Skiduthyrning
0684-668800 | topsport.se
MIKAELAS SKIDSKOLA - Längdskidskola
073-040 62 00  |  mikaelas.se

Sex skidområden, 141 nedfarter, ett fjäll-
pass. Fjällpasset gäller i Ramundberget,  
Tänndalen, Tänndalsvallen, Funäsdals- 
berget, Tännäskröket och Kappruet. 

Ingen 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. 

6 skidområden  
1 FJÄLLPASS

     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 5195 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. 

Tidtabellen  till skidbuss finns  på funasfjallen.se

SKIDUTHYRNING & SKIDSKOLOR SPARA TID 
Boka Fjällpasset, 

skidskola och uthyrning 
online på  

funasfjallen.se
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Industrivägen 2, 823 30 Kilafors | Vardagar 08.00-16.00 | Tel. 0278-65 06 15| www.halsinge.se

Hälsinge Fjäll- & Kusthus har lyckats anpassat 
den traditionella byggstilen till vår tid. Med sam-
ma gedigna grundtanke har deras hus stor själ, 
stora fönsterpartier som välkomnar naturen in i 
hemmet och öppna planlösningar med högt till 
tak. Husen är anpassade för den moderna famil-
jen och dess behov. Husenbyggs aldrig  av mate-
rial från skogsområden med högt bevarandevär-
de och Hälsinge Fjäll- & Kusthus grundfilosofi är 
att ett hållbart miljöarbete för välmående natur 
ger hållbara och välmående hus. De är med dig 
från planta till upprest fritidshus!

Hamra 
Närköp & Deli
Hamra Närköp återuppstår för säsongen 
i ny skepnad. Nu med en stor delikatess-
avdelning i samarbete med Bruksvallarnas 
Rökeri då de flyttat sin försäljning i  
Tänndalen till oss.

Förutom närlivs hittar ni nu även nyrökt 
röding, renkött, hjortronsylt, goda 
ostar m.m. hos oss.

Öppet alla dagar fr.o.m. 20/12.

0684-155 00
www.tanndalen.com
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Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med 
tvistlösning, finner du på www.fyrfasen.se.

Visste du att jorden på två timmar tar emot lika mycket energi 
från solen som hela världens befolkning använder under ett 
år? Med våra nyckelfärdiga solcellslösningar kan du ta tillvara 
på solens energi. Men hur ser effektiviteten ut beroende på var 
i Sverige du bor? En av de vanligaste frågorna vi får är hur en 
solanläggnings prestanda sjunker i och med snömängder och 
mörker. Vi har ställt några frågor till vår solcellsexpert för att 
reda ut hur det verkligen fungerar.

Kan man i förväg säga hur en solpanel kommer att prestera på 
ett specifikt hustak?
Innan vi installerar panelerna gör vi en noggrann beräkning och 
utifrån bland annat hustakets lutning, din energiförbrukning 
och hur många timmar taket exponeras av solens strålar. Utifrån 
beräkningen räknar vi fram hur många solpaneler du behöver 
samt hur lång återbetalningstid av investeringskostnaden är.

Hur skiljer sig investeringen i Funäsfjällen jämfört med södra 
delar av Sverige?
Många tror att en solanläggning presterar mindre ju längre 
norr-ut man kommer med tanke på de mörkare perioderna 
på året. Men faktum är att den energi vi förlorar under årets 
mörkare tider har vi igen under sommarhalvårets långa dagar 
så det går jämt ut. 

Hur mycket får jag betalt när jag säljer min överskottsel?
Vi på Fyrfasen erbjuder våra kunder spotpris (rådande elpris på 
marknaden) + 5 öre /kWh. 

Hur går jag tillväga för att få reda på hur en solanläggning 
skulle prestera på mitt hustak?
På www.fyrfasen.se/solel kan du ladda 
ner ett formulär. Fylla i, uppgifterna, 
skicka in till oss så återkommer vi med 
ett kostnadsförslag.

Vill du veta mer? 
Vänligen ta kontakt på 
solkraft@fyrfasen.se 
Markus Grängzell - Fyrfasen

Solen ger energi

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 engage-

mang för miljö eller människa.

Rörosvägen 25, Funäsdalen. Tel: 070-298 27 28

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!
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

VA-ENTREPRENADER 

MARKARBETEN & GRUNDLÄGGNING

TRAILERTRANSPORTER 

SNÖRÖJNINGSUPPDRAG

FÖRSÄLJNING AV GRUS, BERG  
OCH MATJORD

UTHYRNING AV GRÄVMASKINER  
OCH VÄLTAR

Tel: 0684 - 200 38
e-post: info@myhrs.se
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Pinnens startade som skidskola av familjen 
Wilhemson redan 1947. När sönerna sena-
re tog över och flyttade till Funäsdalsberget 

så hamnade fokus på alpin racing, och därav nam-
net Pinnens Racing. I september 2017 tog Johan 
och Linn över verksamheten.

Hur kom det sig att ni hamnade här? 
– Vi är båda uppvuxna med fjällstugor här i kro-
karna och har tränat med Pinnens när vi var yngre. 
Sen dess har vi haft karriärer på enskilda håll och 
på varsitt skidgymnasium. Johans karriär har 
tagit honom ända till ett par starter i den alpina 
Världscupen. När vi sen träffades insåg vi ganska 
snabbt att vi skulle både arbeta och bo tillsam-
mans. Först drev vi Tärnaby Skidakademi i ett 
par år innan vi fick frågan om att ta över Pinnens 
verksamhet. Ja, självklart sa vi! Svårare än så var 
de inte.

Varför just Funäsdalsberget? 
– Vill man hålla på med alpin racing så är det här 
man ska vara. Vi ser Funäsdalsberget som den ide-
ala platsen för utveckling av skidåkare. Variationen 
av backar, bra underlag, tidig snö och effektiva liftar 
som tar dig överallt – är bara några av de fördelar 
som finns här. Vi har en tanke kring hur skidåkning 

och träning ska se ut och bedrivas. Gemensamt vill 
vi jobba för att göra den alpina sporten mer positiv 
genom att främja ett nytt tankesätt, som tar oss 
bort från det negativa och in i det positiva!

Vilka riktar sig Pinnens racing till? 
– Som namnet antyder, skidåkare som vill tävla. 
Eller bara har ambitionen att förbättra sin alpina 

skidåkning. Vi tränar mestadels banåkning varje 
dag så länge Funäsdalsberget är öppet. Vi har alla 
åldrar här, yngsta har nog varit ett syskon på runt 
5-6 år. Och så har vi våra veteraner, där några har 
hunnit bli pensionärer. Det är det som är charmen 
tycker vi, att åkarna kan använda sig så otroligt 
mycket av varandra. Hos oss är alla välkomna och 
alla tränar på samma villkor! Det går också bra att 
hitta oss på berget och be att få testa ett åk.

Vilka är era favoritåk på Funäsdalsberget? 
Linns bästa: Från toppen ner för Startbranten 
över Solbrännskanten ner genom hela Wallstams-
backen till botten på Röstbergsliften. (Man måste 
ta Röstbergsliften upp och ner till Gondolen men 
de är de minsann värt).

Johans favorit: Att en kall vinterdag med en 
nypistad Smebacke via backbytet till Lövhus, med 
storslalomskidorna på fötterna.

För dig som vill förbättra din 
åkteknik och kanske är sugen på att 
börja tävla så finns en unik möjlighet till 
fartträning med individuell coachning i 
Funäsdalen. Vi tog ett snack med 
Johan och Linn Öhagen som driver  
Pinnens Racing vid Funäsdalsberget.

HÄR BLIR DU EN  

5 TIPS FÖR ATT 
BLI EN SNABBARE 

SKIDÅKARE

1. Njut

2. Härma någon som åker bättre  
än dig själv!

3. Kör mycket skogsåkning

4. Träna fys

 5. Boka en privatlektion med oss på 
Pinnens för att komma vidare  

i din utveckling

PINNENS RACING PÅ FUNÄSDALSBERGET

bättre skidåkare

         MISSA INTE:
Både Ungdoms SM och  
Veteran SM (18-24 mars) körs  
på Funäsdalsberget i vinter.
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En av anledningarna att välja Funäsdalen*.  
Vår gondol tar dig direkt från fjällbyn till toppen  

av ett riktigt berg. 300 fallhöjdsmeter per åk.  
Kom till oss och prova själv! 

*En av Skandinaviens bästa skidorter i en färsk undersökning. 

Snabb gondol

funasberget funasdalsberget

NR 2

Följ oss för fler anledningar att välja Funäsdalen 

annons_210x297.indd   1 2018-11-23   15:14
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SKOTER- & FRITIDSBUTIKEN  
I FUNÄSDALEN 

Since 1982

®TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.

MÅNGA BRA BEGAGNADE MASKINER SAMT 2019 ÅRS NYHETER • NYA HYRSKOTRAR  
FRÅN SKI-DOO • VARMA SKOR, SNYGGA KLÄDER OCH HJÄLMAR SAMT  

MASSOR AV TILLBEHÖR • VERKSTAD OCH SKOTERSERVICE

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!

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

Varmt välkomna till kaféet mitt i Funäsdalen!
Närproducerat • Stenugnsbakat • Mysig miljö

Rörosvägen 10, 840 95 Funäsdalen  
072-703 46 72 - info@nyajonssons.se - www.nyajonssons.se 

Aktuella objekt - lindbergetmakleri.se 
Kontor: Rörosvägen 7, Funäsdalen

KÖP DITT FJÄLLBOENDE I VINTER
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KULTUR OCH NATUR

Så inledde förkunnaren Bång-Karin textläsningen i 
Lillhärdal 1771, och fortsatte att förestava sin försam-
ling: ”… när den sköne Wårdagen kommer, och den 

ewigwarande Sommaren blifver, då hoppas jag med ymnigare 
Gåfwo och mera Frukt mig för dig at inställa. Ach att det nu 
snart ske måtte!” Läsningen skedde högt, mycket långsamt, 
och alltid i sällskap med andra. Inte en stavelse gick förlorad.

Även om julförberedelserna hade varit långa detta år som 
alla andra, var trots allt vintern inte något att se fram emot. 
Årstiden var sträng och farlig. Och lång. Och inte blev det 
bättre. Detta år var nämligen sista gången vi tilläts fira helg-
dagarna tredjedag och fjärdedag jul. – Folk arbetar för litet! 
Näringarna ska ha sitt! Forskningen visar senare att de färre 
helgerna ledde till ökad melankoli…

Men nu såg man fram emot samvaron! Julmåltiderna var 
något rikligare än vanligt, men verkar ha avätits under enklare 
former i bostadsköket. På bordet låg bästa drällduken, och i 
mitten ett vackert stycke smör, några ostar, och mellan dem 
på högkant några hopvikta tunnbröd. Dessa skådebröd rördes 

inte under hela julhelgen. Man kunde sedan lägga sig redan 
vid vintermörkrets ingång, för att vakna och stiga upp efter 
några timmar. Man åt då litet och samtalade för att sedan 
lägga sig igen.

Under julgudstjänsterna i Härjedalens nyinredda kyrkor fick 
man en strålande bild av den eviga sommar som väntade: ”en 
Lust-Gård af Granat-Äplen med alla Frukter… med allehanda 
Libani trän, Myrrham och aloë, med allehanda bästa örter.”

När nu denna fåfängelighetens ruskote och kalla Winter är förbi gången…

TEXT: OLA HANNERYD, MUSEICHEF HÄRJEDALENS FJÄLLMUSEUM

Julförberedelser

Härjedalens kyrkor blommar även under 
vintern! Besök någon under julhelgerna. 
Njut till exempel av schatullmakaren Jöns 
Ljungbergs skicklighet i Storsjö kyrka, som 
han 1782 försåg med ett korskrank i fransk 
trädgårdsstil. I Fjällmuseets utställning Det 
blommar på fjället får du veta mer om honom. 
Bilden visar korskrank från Storsjö kapell.  
FOTO: Mats Ricklund.

Dekor från en 1700-talsbok
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Skandinaviens
bästa skidort!

Älskat av skidåkare

”Ett guldkorn för en som älskar gemytlig
stämning och skidåkning i världsklass”

”Fantastiskt ställe! Bra planerat, breda 
välpreparerade pister och äkta fjällkänsla”4.9

av 5
Facebook

1. Tänndalen
2. Funäsdalen
3. Trysil
4. Hemavan/Tärnaby
5. Vemdalen

Enligt Nordic Bench
marknadsundersökning

om skiddestinationer
i skandinavien.

#1

0684-155 00 tanndalen.com
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EVENT OCH ARRANGEMANG

DET HÄNDER 
I FUNÄSFJÄLLEN

TÄNNÄS/    
LJUSNEDAL

ALLA DAGAR ÅRET RUNT. 
KL 10-11:30 & KL 12-13:30 
GUIDNING I DET UNIKA  
MYSKOXHÄGNET utanför Tännäs. 
Här vistas myskoxar i sin naturliga 
miljö. Från den höga rampen i 
visningshägnet har du möjlighet att 
studera djuren. En entusiastisk och 
kunnig guide berättar och informerar 
dig om myskoxarna. Bokas på  
funasfjallen.se eller 0684-155 80

BRUKSVALLARNA
LÄNGDSKIDANS DAG 27/12   
KL 14-16

GUIDADE SKOTERTURER med 
Bruksvallarnas skoteruthyrning. 
Måndag fm Skenörs/Knallturen 
Tisdag-Onsdag Gourmetturen 
Onsdag kväll Skotermålet 
Torsdag fm Mojsturen”. Förbokas  
på 0684-20105 eller  e-post 
stefan@bjarvbyn.se

SKID- & YOGALÄGER med 
Mikaelas Skidskola. Skidåkning i ett 
vykort och få landa på yogamattan 
13-16/12 2018, 17-20/1, 7-10/2 
och 7-10/3 2019. Läs mer och boka 
på funasfjallen.se

ONSDAGAR KL.09-10:30 
& KL.11-12:30 TEKNIKTRÄNING 
I GRUPP MED MIKAELAS 
SKIDSKOLA på skidstadion i 
Bruksvallarna. Oavsett om du vill 
bli snabbare, mindre trött, hitta en 
mer följsam diagonalåkning eller 
bättre flyt i växel två, så hjälper vi dig 
att lyckas. Klassiskt kl.9-10:30 & 
skate 11-12:30. Bokning och mer 
information mikaelas.se

BRUKSVALLARNA NORDIC SKI 
MARATHON 5/1 2018

HÄNG MED STRAPATSER i 
Bruksvallarna på äventyr. Från jul 
och framåt erbjuder de isklättring, 
guidade toppturer till Skarvarna, 
Helags och Skars, off pist-jakt. Läs 
mer och boka på funasfjallen.se

TÄNNDALEN
24/12 KL. 07, MORGON-
SKIDÅKNING i Tänndalen, Hamra 
med frukost i Toppstugan

24/12 KL. 13, SKARVTOMTEN 
KOMMER TILL TÄNNDALEN, 
Hamra med häst och släde och 
klappar till alla barnen

GUIDADE TURER till fjälls med 
Guidebyrån. Bokas på tel: 0684-
155 15 eller i Hamra Sportshop

GUIDADE TURER med  
Fjällnäs Explore. Bokas på tel: 
0684-230 30

TISDAGAR & FREDAGAR 
 KL. 19-21 KVÄLLSSKIDÅKNING 
(vecka 52 & 1) i Tänndalen, Hamra

TISDAGAR & TORSDAGAR  
KL. 13 SKIDTEST utanför Hamra 
Sportshop 

FUNÄSDALEN
28/12 MIDVINTERKVÄLL i 
Fornminnesparken

ONSDAGAR 18-20: 
KVÄLLSSKIDÅKNING 

ONSDAGAR 18-20: 
PANNLAMPSTUR i längdspåret 
på toppen av Funäsdalsberget. Låna 
pannlampa på Hotell Funäsdalen.

MORGONSIMNING och hotell-
frukost på Hotell Funäsdalen

JULAFTON KL. 7: 
JULAFTONSRANDO, gör plats för 
julmaten med ett socialt randopass 
på Funäsdalsberget. Samling 
Gondolens dalstation, turen 
avslutas kl 9:00 

HÖGTIDSPARRA 24 & 31 
DECEMBER Slalomtävling på 
Funäsdalsberget

Skarvtomten kommer med klappar till alla barnen

Längdskidans dag - en härlig dag tillsammans i längdspåret

Nordic Ski Marathon - ett seedningsgrundande och fint långlopp  
i klassisk skidterräng
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AFTERSKI PÅ BERGATAN 8, 
för aktuella tider och datum se 
Berggatan 8´s facebook

25/1 RANDO SM-SPRINT 

26/1 FUNSÄSDALEN RANDO 
RACE

ALPINRACETRÄNING MED 
PINNENS RACING

LILLA LOS SKATTJAKT på 
Funäsdalsberget

SKIDTEST - se Facebook 
(Funäsdalen Berg & Hotell) för 
aktuella tider

TEST AV LAVINUTRUSTNING, 
SNÖSKOR OCH STIGHUDAR 
med Fjällsport på Funäsdalsberget 
se Facebook (Funäsdalen Berg & 
Hotell) för aktuella tider

TISDAGSRANDO, häng på 
en ”local” på Randoneturen på 
Funäsdalsberget. Samling Topsport 
kl 18:00 varje tisdag med start 25 
dec. Egen utrustning eller hyr på 
topsport 250kr

11-13/1 USM-KVAL FART PÅ 
FUNÄSDALSBERGET

25-27/1 USM-KVAL PÅ 
FUNÄSDALSBERGET

26-27/1 FUNÄSDALSBERGET 
RANDO RACE

RAMUNDBERGET
MÅNDAG, TISDAG, ONSDAG 
KL 15-16: PISTMASKINSTUR. 
Följ med Ramundbergets rutine-
rade pistmaskinsförare på deras 
arbetspass, en mycket populär 
och oförglömlig upplevelse i pisten 
efter stängning. Pris: 350 kr/vuxen, 
alt en vuxen med ett barn i knäet. 
Förbokas

TISDAGAR KL. 11-12:30 & 
TORSDAGAR KL. 16:30-18 
KLASSISK LÄNGDCLINIC 
Följ med på en clinic i grupp i 
Ramundberget för att slipa och 
vidareutveckla din teknik på 
klassiska längdskidor. Alla deltagare 
får individuell vägledning av våra 
professionella instruktörer. Pris: 
490kr

ONSDAGAR KL 10-15: 
TOPPTUR FÖR FAMILJER i 
Ramundberget. Ett äventyr för den 
äventyrliga familjen. Med egen mus-
kel- och viljekraft tar ni er upp på 
fjället med stighudar under skidorna 
för att sedan få njuta av orörd snö 
på vägen ner. Förbokas senast kl. 16 
dagen innan

ONSDAGAR KL. 11-12:30: BARN 
PÅ LÄNGD i Ramundberget. 
Hitta balansen och glädjen på 
längdskidor i vårt nya skidlekområde 
tillsammans med vår inspirerande 
instruktör. Med hjälp av terrängen, 

lekar och gemenskap skapar vi nytt 
intresse för barn mellan 7-12 år. Pris: 
290 kr/barn. Förbokas

KL. 10-15: TOPPTUR FÖR 
ROOKIES PÅ TORSDAGAR OCH 
FRIÅKARE PÅ FREDAGAR både 
för skidor och bräda.  Följ med på en 
lärorik och rolig dag på fjället runt 
Ramundberget där vi tar oss upp för 
fjället med hjälp av stighudar under 
skidorna och åker utför i orörd snö. 
Bokas senast kl. 16 dagen innan

LÖRDAGAR KL. 13:45: 
MICKELINAS STIGA SNOW- 
RACERCROSS. En snowracertäv-
ling där man kan racea mot mormor, 
en kompis eller mot en liftvärd! 
Alla får vara med och alla får fina 
diplom! Mickelina är på plats. Kom 
i håg hjälmen. Vi ses i LillRamis i 
Ramundberget. Pris: Kostnadsfritt. 
Anmälan sker kl. 13.45

RESTAURANG GRYTAN KÖK & 
BAR öppnar upp 21/12 med café, 
skidåkarlunch, bar och middag

PREMIÄRÖPPNING AV 
RAMUNDBERGETS NYA 
GÄSTHUSEN helt ny mötesplats 
med restaurang Grytan kök & bar, 
konferensanläggning, gästservice 
och läkarmottagning

NYHET! TOPSPORTHUSET 
ÖPPNAR FÖR SÄSONGEN Öppet 
alla dagar i veckan från 21/12. Ett 

nytt livstilshus fullt med äventyr och 
teknik. Välkommen till en skidhyra, 
verkstad, sportbutik och kafé i en 
helt ny tappning. Ta en hälsosam 
lunch eller smoothie på Topsport 
Kafé medan personalen slipar dina 
kanter. Allt med hälsa och naturen 
i fokus

TISDAGAR KL. 19-20:30: 
LAVINRÄDDNINGSÖVNING 
i Ramundberget. Bli en säkrare 
kompis på fjället! Delta i Topsports 
lavinräddningsövning med gen-
omsökning av ett lavinområde och 
utbildning av utrustning. Kunskapen 
är livsviktig på fjället

TORSDAGAR OCH FREDAGAR 
KL. 16-17:30: PROVA PÅ SKID- 
SKYTTE  i Ramundberget. Fixar 
du sedan att komma in med hög 
puls till vallen efter en sträcka på 
längdskidor och därefter träffa mitt 
i prick? Du får garanterat känna på 
adrenalin, glädjerus och kanske även 
frustration. Passar alla i familjen över 
8 år. Pris: 450 kr/vuxen, 250 kr/
barn, 8-17 år. Förbokas senast kl. 16 
dagen innan

10-ÅRSJUBILEUM AV  
RESTAURANG TUSEN  
i Ramundberget. Internationellt 
uppmärksammad för sin arkitektur, 
känd för sin höghöjdsfika och 
Härjedalssupé. En kär favorit bland 
gästerna i Funäsfjällen

EVENT OCH ARRANGEMANG

Toppturmed Guidebyrån

Morgonskidåkning



19BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE

BU
FF

®
 is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
pr

op
er

ty
 o

f O
rig

in
al

 B
uf

f, 
S.

A.
 (S

pa
in

)

Lightweight Merino Wool Hat
Lightweight Merino Wool 
Multifunctional Headwear 
Comfortable and natural 100% Merino 
Wool products designed for low and 
medium intensity outdoor activities.

SEAMLESS
Versatile all-season performance.

125g/m

LIGHT

www.buff.com

100%
MERINO WOOL

COOL

MERINO WOOL

Ultimate Nordic AS, 08-410 515 80, info@ultimatenordic.se
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RENRAJD  I TÄNNÄS

Hur kom du på idén att du skulle åka ski-
dor bakom en ren?  Jag har ända sedan 
jag var liten åkt släde efter ren och sen 

när jag började bli lite äldre så visade min pappa 
mig hur man skulle göra när man åkte med pulka 
eller skidor bakom. Efter det så var det mest släde 
som gällde ändå, tills för ett par år sen. Jag och 
min kusin skulle köra in några renar och då ville 
hon också testa att åka miniskidor. Det blev rik-
tigt lyckat och strax efter det stod vi båda två på 
miniskidor bakom varsin ren.

Sunna kommer från Samebyn Ruvhten Sijte 
som har sitt sommarbete i Funäsfjällen. Efter 
grundskolan gick hon på djurvårdsgymnasiet i 
Rättvik. Hon har alltid vetat att hon vill arbeta 
med djur. Efter gymnasiet blev hon erbjuden ett 
jobb på en gård i England som hade hästar och 
hundar. Det var en lärorik upplevelse. Hon tog 
med sig all kunskap och flyttade hem till gården 
för att fortsätta jobba med sina renar. 

Hur gör man för att tämja en ren? Det är svårt 
att beskriva hur man tämjer en ren, för alla renar är 
individer med sina olika personligheter. Man bör-

jar jobba med renen som kalv och oavsett om den 
kommer hem på hösten eller någon gång under 
vintern, så får den ”bara vara” under några veckor. 
Så den vänjer sig med rutinerna och själv börjar 
våga komma fram under till exempel utfodringen. 
Sen när man känner att det är dags att börja job-
ba med den så börjar man med att sätta på kalven 
en grimma och sedan tar man korta promenader. 

Promenaderna kan man allt eftersom göra längre 
och efter ett tag börjar man lägga in mer hante-
ring, när den är van att vara nära en. Renkalven 
tar man sedan hem varje vinter och när den är 
ungefär 3 år gammal så körs den in. Runt 5 års 
ålder är renen färdigutbildad. 

Det finns alltid en oro om renarna kommer 
tillbaka. Det finns många faror för dem därute i 
det fria. 

På varje tamren lägger jag väldigt mycket tid. 
Och som med alla djur som man jobbar med 
och spenderar mycket tid med, så fäster man 
sig såklart vid dem. Man lär sig att se deras små 
kännetecken; hornens form, rörelserna, ögonen, 
pälsfärg eller om den har någon speciell teckning.  
För en utomstående kan en ren se ut som vilken 
annan ren som helst. Men för en annan så kan det 
vara det där matvraket som alltid kommer fram 
först i hagen, eller den som kommer och nafsar en 
lite i armen för den vill ha uppmärksamhet, eller 
den som är omöjlig att få en bra bild på för den vill 

vara så nära som möjligt hela tiden.  Du kanske 
inte lägger märke till den där fläcken på insida 
höger framben, den vita hakan, pricken på bogen 
eller lockarna ovan ljumsken. Men de är de någon 
som gör och det tycker jag är något att tänka på. 

Renrajd
Sunna Rensberg 21 år drömmer om att tävla i 

ren-kapplöpning på skidor.  Hon har ingen bakgrund 
som skidåkare men är van att köra  renar och älskar fart. 

REN(A) FÖRDOMAR

RENAR ÄR DUMMA DJUR! Ett uttryck 
som vi ofta får höra. Men en ren har en 

inlärningsförmåga som en Border Collie. 

DUMMA RENAR – att de inte flyttar sig 
från vägen?  

Det är inte så konstigt när renar är vana vid 
motorfordon som skoter, fyrhjuling mm. 
Varför ska renen välja skogen med 1,5m 

snö när den kan få en plogad väg.
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Rörosvägen 17 Funäsdalen

 
0684-215 15 0684-25025 / 070-6885050  | funasdalenbowling.se

Funäsdalen Bowling
Golf  & Sportsimulator

kyrkan i funäsfjällen
Välkommen till gudstjänster och övriga aktiviteter, som ni 
kan läsa om i Fjällnytt. Präst och diakon står gärna till tjänst 
med enskilda samtal.

Präst tel 010-470 01 31
 mobil 072-595 50 31

Diakon tel 010-470 01 33
 mobil 072-595 50 33

Besöksadress: Rörosvägen 26, Funäsdalen  
Öppet månd, onsd, torsd 9.00-13.00

www.svenskakyrkan.se/harjedalen

BLI EN DEL AV FAMILJEN!
Hos oss köper ni snygga kläder, hjälmar och 

tillbehör till din skoter eller ATV

Ni hittar oss på Rörosvägen 45  
i Funäsdalen

070-6922348
Proengine.se

proenginenord

proenginenord

Här finner ni den utrustning ni önskar och behöver  
för er vistelse hos oss i Funäsfjällen

www.funasdalenberghotell.se

Funäsdalens gatukök  
Mitt emot konsum, 
bredvid shell. 
Öppet alla dagar 11 - 20
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www.tannaskroket.se / bokning@tannaskroket.se / 0684-240 00

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. 

För de minsta kan det bästa sättet att komma igång med 
skidåkningen vara att gå i skidskola. Lär man sig bara 
grunderna går det alldeles utmärkt att träna vidare på 
egen hand i någon av alla de backar som finns i området. 
Boka skidskola i receptionen eller på hemsidan.

Välkommen till Tännäskröket - Ett eget ställe i fjällen

skidhyra
Billigast i hela Funäsfjällen! 
Idealiskt läge för hela 
Funäsfjällsområdet.

nyheter
Alltid bra kampanjer 
i butiken.

Ladda ditt 
fjälläventyr
hos oss!

Just nu bygger vi om butiken och utökar vårt sortiment 
ännu mer kring de aktiviteter som erbjuds i området. 
Välkomna in!

sportshop   -   skidhyra   -   skidpass   -   infopoint   

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

HYR SPA-kåtan
Njut av en mysig stund med bastu, brasa & 
jacuzzi i vår nyrenoverade spa-kåta. Boka 
tid på hemsidan eller på 0684-240 00. 

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.

Fler aktiviteter hittar ni på
www.tannaskroket.se

RESTaurang arran
Under jul- & nyårsveckorna står Árran öppen 
och bjuder på gofika, skidåkarlunch & Á la 
carte. För öppettider och bokning av bord ring 
0684- 240 00 eller se hemsidan. Välkomna in 
i värmen! 

´

Aktuellt på tännäskröket

Tännäs Tännäsvildmarksbyn vildmarksbyn

tännäs/härjedalen

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

www.myskoxcentrum.se

Bion i 
Tännäs

För aktuellt 
program vänligen se
www.bionitannas.se
Vi finns även på Instagram & Facebook

Hyrskoter och skotersafari 
i Funäsdalsfjällen

Skoteriet.se
0684-29010

Hyrskoter och 
skotersafari

i Funäsfjällen

skoteriet.se
0684-290 10
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TÄNNÄS
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Lokal närvaro med ett
världsomfattande nätverk
Oavsett när, var eller hur du gör dina affärer är det 
viktigt att ligga steget före. Hos oss får du lokal expertis 
och spetskompetens från vårt nätverk, som vet vad 
som är viktigt för dig just nu och i framtiden. I regionen 
har vi kontor i Funäsdalen, Järpen, Åre och Östersund.

Deloitte.se/Östersund

HEJ! VEM  ÄR  DU? 

Jag  är  Goknulen,  en  glad  och  omtänksam   

figur,  som  älskar  barn.

VAR  BOR  DU? 

Jag  bor  i  en  liten  Fjällby  i  Härjedalen,   

i  en  röd  och  mysig  liten  stuga.

VAD  ÄR  DET  BÄSTA  DU  VET? 

Att  få  följa  barnen  på  roliga  äventyr,   

och  kramas!!

VAD  GILLAR  DU  MEST  AV  ALLT  HÄR  I  FJÄLLEN? 

Här  får  jag  vara  mig  själv  och  leva  nära  natur,  

djur  och  alla  underbara  barn.

VILKA  ÄR  DINA  KOMPISAR? 
Alla  BARN!

VAD  GÖR  DU  PÅ  VINTERN? 

Åker  skidor,  pulka  men  också  bara  leker  i  snön  

med  barnen.  Ibland  åker  vi  upp  på  fjället  ochser  på  

norrskenet,  magiskt!

VAD  GÖR  DIG  LEDSEN? 

När  människor  är  elaka  mot  varandra, 

och  inte  visar  respekt.

VAD  GÖR  DIG  GLAD? 

När  barnen  ler  och  skrattar,  då  vet  jag   

att  de  är  glada  i  sitt  lilla  hjärta.  Vi  ses   

i  vinter,  hälsar  Goknulen

ATT  KRAMA 
EN GOKNUL

Goknulen är filuren med det stora hjärtat. Sommar 
som vinter är vår vän ute och möter naturen, djuren 

och dig när du besöker vårt vackra fjällområde.

TEXT: SANDRA  LANDÉN,  NINA  NYLANDER

I   Bruksvallarna  bor  en  vän  med  ett  stooort  hjärta

SKIDSTADION
BRUKSVALLARNA

Välkommen in i vår 
mysiga och uppvärmda 

Fjällkåta!  
	 •	Våfflor	med	hemkokt	sylt	
	 •	Hembakade	Bullar	
	 •	lättare	luncher

Vi finns på 
Facbook

Hundar är 
välkomna

Nina
070-2353513

Här finns figuren Goknulen 
och nya boken 

”Goknulen och skidäventyret” 
Goknulen.se

0270 - 42 84 94  •  070 - 246 68 22
www.energibrunnar.se

Vi borrar bergvärme & vattenbrunnar
samt utför kompletta vattensystem

Borra för vatten!

PUMPINSTALLATIONER • VATTENRENING • KOSTNADSRÅDGIVNING

CERTIFIERADE BRUNNSBORRARE

Goknul betyder på härjedalska älskling eller riktigt go vän. 
I Funäsfjällen tilltalar vi någon vi tycker riktigt riktigt mycket om eller 

någon som har varit omtänksam, som Goknul.

Goknulen kommer att regelbundet träffa barnen som kommer till 
Bruksvallarnas skidstadion i vinter, för roliga aktiviteter, sagostunder, 

mycket kul och bus samt många goa varma kramar.
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Ta del av allt som händer! 
Läs lokala nyheter
på op.se och ltz.se

En del av MittMedia Sundveien 100,  N-7374 Røros      tlf: (+47) 72 41 48 88      www.kjellmark.no

Vi levererar betong!
Och om du vill  -  färdig gjuten och utlagd i västre Härjedalen

BETONGFABRIKK

Gör ett gott intryck på era gäster 

med proffsiga trycksaker från oss !Snart 
vinter!

063 16 03 30    info@daustryckeri.se    www.daustryckeri.se

VI ÄR STOLTA LEVERANTÖRER  
TILL FUNÄSFJÄLLEN

jobmeal.se

fischersports.com

LOBSTER.SE
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Välkommen på 
vår fantastiska 
4-rätters middag! 

Bo på Fjällbäcken nästa gång 
ni kommer till Funäsfjällen!

Telefon: 0684-203 21  •  www.fjallbacken.se

Onsdagar 18.00
Förbokning

1:a på topplistan
”Himmelska upplevelser”! 

j Tisdag: Isklättring

j Onsdag: Topptur

j Torsdag: Offpistjakt
 Liftburen offpist

j Fiske   

j Heliskiing

Svegsvägen 16, Funäsdalen • Tel: 0684-211 21 
info@strapatser.nu • www.strapatser.se

Aktivitetsprogram 
Vinter

Mer info på:

www.strapatser.se

Känn lugnet

Pantone 202 CVC
SMYK: 0,100,80,35
web: #A70725

SMYK: 4,0,14,0
web: #F9F9E5

SMYK: 0,0,0,90
web: #3E3D40

SMYK: 0,0,0,40
web: #B1B3B4

SMYK: 0,0,0,5
web: #F6F6F6

SMYK: 0,0,0,90
web: #3E3D40

www.kappruet.se      0684 -260 70

Fjäll-

passet 

gäller hos 

oss!

SPÅR & LEDER

Nu är vintern här och Funäsfjällens sommarleder är täckta av snö. 
Vandrare och cyklister blir till längdskidåkare och vinternjutare. Att 
besöka vår vackra fjällvärld blir allt mer populärt, året om. Därför 

driver vi i Funäsfjällen just nu, och i tre år framåt, projekt Affärsdrivande 
Multiarena. Namnet kommer av att områdets totala spår- och ledsystem, 
det lokala infrastruktursystemet, ca 1700 km långt – är vår multiarena. 
Affärsdrivande - för att vi vill skapa möjligheter för barn- och barnbarn att 
också kunna njuta av vår unika fjällvärld i framtiden. Ett långsiktigt synsätt 
som vi kallar för ”60-årsperspektivet”.

Därför tar vi hand om, och utvecklar spår- och ledsystemet i Funäsfjällen. 
Så att ledsystemet håller för den belastning vi utsätter det för.

I projektet så ska vi bland annat:

• Arbeta med att skapa hållbarhets- och kvalitetsåtgärder på vårt 
ledsystem. Ledsystemet inkluderar längd-, skoter-, vandring-, cykel-, 
paddling och ridleder.

• Förbättra säkerheten kring lederna med fler broar över vattendrag, 
bättre skyltsystem och digital information om lederna.

• Skapa erbjudanden och tjänster kring ledsystemet som efterfrågas av 
våra gäster.

• Se över möjligheterna att skapa effektivare och mer kvalitativ drift och 
underhåll av lederna – året om.

• Bjuda in till samverkan i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar 
att kunna bo, leva och njuta av Funäsfjällen – även om 60 år.

För mer information om vad vi gör, sök medlemskap i FacebookgruppenSpår 
& leder i Funäsfjällen.
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SHOPPING

VARM ULL
Halsduk och mössa från Ivanhoe 
Sportstugan  |  395:- / 295:-

STICKAD TRÖJA
Cardigan till  dam i ull från Fjällräven 

Sportstugan   |  1499:-

3D STJÄRNA 
Skillinge från Markslöjd, finns i fyra färger.
Hem&Elbua  |  329:-

MASSAGE/DOFTLJUS 
Från KLINTA

Flava  |  95.- / 195:-

SAMLAREN BROWN ALE
Ny fjäll-öl från Härjebrygg bryggd på renaste fjällvattnet, 3,5 % alk.  

Maltig smak, med  inslag av bröd, ljus sirap och torkad frukt. 

LJUSSTAKE MED LYCKO-VÄTTAR
Vacker ljusstake med keramik-vättar. Flera storlekar och former  

Magasinet  |  Som visad på bilden 950:-  

DUBBSKOR 
Vattentät och varm känga med  
dubbar, flera modeller.

Motor & Fritid   |   990:-

shopping
Midvinternattens köld är hård, stjärnorna  

gnistra och glimma. 
Vintern har gjort intåg och kylan gör sig påmind. Här ger vi dig 
lite tips på  hur du håller dig härligt varm i vinter, inne som ute.

KUDDE ”FJÄLL” 
Frösöhandtryck 

Trolltrumman inne & ute  |  675:-

SNYGGT UNDER
Eivy underställ xs-xl

Hillside  |  Tröja 699:- 
byxa 599:- 

SKOTERKAKFORM 
Från Stikkan Design
Hem&Elbua  |   29:-
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NU ÖPPNAR VI  
LOCKET PÅ 

På Grytan kök & bar finns det plats för alla.  
För den som vill äta en god lunch, vila fötterna med en fika, 

ta en cocktail och dansa loss efter skiddagen eller njuta  
av en riktigt trevlig middag. Här samlas vi kring dagens  

upplevelser och maten, i en miljö som bjuder in till samtal 
och skoj. Läs mer på www.ramundberget.se.

 
VÄLKOMMEN IN!

 ÄNTLIGEN!

PREMIÄR AV  

VÅR NYA  

MÖTESPLATS. 

www.ramundberget.se, tel. 0684–66 88 88

Lek loss  
i Mickelinas 

värld!
I Ramundberget bankar hjärtat extra varmt  

för de mindre gästerna. Mickelina fjällräv gör därför 
allt för att upplevelsen ska bli så rolig som möjligt. 

Med äventyr på fjället, aktiviteter som snowracercross, 
längd- och slalomtävlingar och lek i Källar’n.  
För mer information om Mickelinas värld och hennes  

veckoprogram besök www.ramundberget.se

MER INFO: www.topsport.se, 
www.ramundberget.se, ring 0684– 214 35

DAGENS LUNCH 
MED VASSA KANTER
Säkra ditt äventyr i nya Topsporthuset i Ramundberget. 
Ta en hälsosam lunch eller smoothie medan vi slipar dina kanter.
Välkommen till en skidhyra, verkstad, sportbutik och kafé  
i en helt ny tappning. Allt med hälsa och naturen i fokus. 

 Testa årets skidor och brädor i testcentret.

 Delta i en topptur eller lavinräddningsövning i äventyrscentret.

 Nyttja kombierbjudanden i verkstaden och kaféet.

 Dela dina erfarenheter och upplevelse med likasinnade.
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Solen har inte gått upp över Ramundberget 
än, men i Osthang är det full aktivitet. 
Överallt i butiken sitter och står folk med 

frukostmackor och kaffe. Brödet är nybakt och 
doftar ljuvligt. Det är trevligt, öppet och hjärtligt 
inne i Osthangs lilla byggnad, men ändå vill ingen 
stanna här inne en minut längre än de behöver.

För ute har det snöat och skogen är full av 
mjukt, fluffigt puder. Det är dit alla längtar. 

Så snart det är tillräckligt ljust öppnar liften, 
extra tidigt, och alla här inne vet att snart får de 
vara först i det nyfallna pudret. Det kallas Early 
Bird, och det händer i Osthang så snart det snöat 
riktigt härligt under natten. Alla är välkomna, och 

en riktigt speciell upplevelse utlovas.
– Det är inte bara att man är först i pudret. Man 

får dessutom ta de där första, mjuka svängarna 
tillsammans med ett helt gäng som peppar, 
stöttar och hejar på varandra, och det är riktig 
gåshudskänsla på det.  Det säger Rickard, en av 
två bröder Bergstedt som uppfunnit, utvecklat 
och driver den speciella tillsammans-åkning som 
finns i Osthang.

– Vi skapar en kompiskänsla kring åkningen. 
Här får man vara nyfiken, prova nytt och leka. Det 
här är ett annat sätt att vara i fjällen med mycket 
upplevelse och mycket gemenskap. 

INTE BARA FÖR DE TUFFA Just lössnöåkningen 
är legendarisk kring Osthangsliften och den är 
verkligen inte bara tillgänglig för de coolaste och 
hårdaste skidåkarna.

– Nej verkligen inte! Vi har ett enormt brett 
spektrum av gäster som åker med oss och hän-
ger i vårt café. Från ungdomar som ledsnat på 
skidskolan via deras mammor som kanske inte 
alls hade tänkt sig åka lössnö på skidsemestern 
till barn i min ålder, typ 40 alltså, som har gott 
självförtroende och vill ha en liten extra push i sin 
skidåkning. Och alla kommer de ner med samma 
breda leenden!

De där leendena återkommer Rickard ofta till 

Häng i Osthang
Gemenskap och öppenhet ger nya skidupplevelser utanför pisten

Vill du hitta nya upplevelser i din skid- eller brädåkning i vinter? Häng med till Ramundbergets  
Osthang. Här får lekfullheten och gemenskapen visa vägen till en ny typ av åkning, för alla. 

TEXT: CAJSA RÄNNAR  |  FOTO: RICKARD BERGSTEDT
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när han pratar om åkningen i Osthang och den 
Surfklubb som är vinterns nyhet. 

– Att stå med tio personer som inte alls trott 
sig kunna åka på det här sättet men som bevis-
ligen just gjort det, tillsammans och med hjälp 
av varandra, och allihopa imponerat rejält på sig 

själva – det är 
en sådan enormt 
stark känsla. För både 
mig och våra gäster. 

STORT ANSVAR FÖR FRAMTI-
DEN  I Osthang finns inte bara fan-
tastiskt rolig åkning utan också café, 
värmestuga och butik som har som uttalat 

mål att göra ett så litet fotavtryck på jorden 
som möjligt. Här används ingen miljöfarlig 
valla, här är all mat lokalproducerad och du kan 
hitta prylar och kläder från märken som tar stort 
ansvar för miljön.

– Vi måste ha engångstallrikar på grund av att 
vi inte kan diska här, men de är gjorda av palm-
blad. Och vi är stenhårda mot våra gäster att de 
ska källsortera, skrattar Rickard. 

Har du vägarna förbi Ramundberget och Osthang 
i vinter, se till att prova en anti-pist-visning.

– Det är som en pistvisning fast vi visar allt 
utom pisten, förklarar Rickard. Skidor eller bräda, 
ung eller gammal, kille eller tjej – alla är välkomna 
hälsar Rickard. 

– Många tror man måste vara stencool och 
skittuff för att åka i skogen. Det är trams. Vi är 
jättesnälla, kom in och hälsa på får du se!

OSTHANG

Osthang är en del av 
Ramundbergets liftsystem. 
Här finns fina fjällytor och 
gles skog som lämpar sig 
fantastiskt väl för åkning 
även utanför pisten.  
I Osthang finns café och 
butik med stort miljöfokus. 
Du kan parkera här eller 
åka hit från andra delar av 
Ramundbergets liftsystem.

Åkningen och aktiviteterna i 
Osthang lämpar sig för alla, 
såväl rutinerade lössnöåkare 
som de som aldrig provat förr. 
Alla kan följa med utifrån sin 
nivå, ambition och lust. 

RAMUNDBERGETS OSTHANG

I Osthang handlar åkningen om gemenskap och glädje. Alla kan hänga på en anti-pistvisning eller Early Bird-åkning. The 
more the merrier!  Passa på att hänga lite i caféet och butiken när du passerar Osthang. Här finns klimatsmarta prylar och 
kläder och lokalproducerad mat och fika. 

Vi skapar en kompiskänsla 
kring åkningen. Här får  

man vara nyfiken, prova 
nytt och leka

Rickard Bergstedt



32 DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

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

Funderar du på att sälja så är det rätt läge nu!
Just nu har vi stor efterfrågan på fjällboende. 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 en lokal fastighetsmäklare med allt fler säljare och köpare i hela Funäsfjällen. 
Vårt målmedvetna engagemang, breda kontaktnät och vårt attraktiva utbud är några 
av förklaringarna till vår framgång. Det är därför vi har så nöjda kunder!
 
Funderar du på att köpa eller sälja? Läs gärna mer om vad vi har att erbjuda. 
Och tveka inte att kontakta oss. 
  
   Vi ser fram emot att höra av dig!

DAGS ATT KÖPA, SÄLJA ELLER VÄRDERA?

         Nina      Malin

Leverantör                                         
av Ert nya        
Fjällhus.

www.jorntrahus.se

MODE- & INREDNINGSBUTIK
Rörosvägen · Funäsdalen · 0684 - 216 16 · hill-side.se 

Rörosv. 47 Funäsdalen
Tel. 0684-211 14

Öppet:
Mån - Fre  07,00-21,00
Lör - Sön  08,00-21,00
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FJÄLLVÄRLDEN

event

SE ALLA VÅRA STATIONER PÅ:  

WWW.QSTAR.SE/STATIONER

Tillsammans kan  
vi hålla hela  

Sverige levande!
Restaurang med vy över fjällen

Vallarvägen 132 ~ 072-248 42 24 ~ info@smakkompaniet.se

Meny och öppettider finns på vår Facebooksida.

Lunch À la carte

Matsäck Fika

FLYTTA TILL FJÄLLEN?

VI SÖKER CERTIFIERAD VVS-MONTÖR
Du skall ha ambition att vilja utveckla dina kunskaper och lätt för att kommuni-
cera. Du sätter kunden i fokus och har god samarbetsförmåga. Tjänsten kräver 

att du har hög servicekänsla, är positiv, ansvarstagande och har förmåga att lösa 
problem. B-körkort och viss datorvana är ett krav för tjänsten.

För information och ansökan vänligen kontakta;
Mattias Hoflin på 070-7302621 eller bruksvallarnasvvs@gmail.com

Längdskidans 
dag 27 december

längdKul för stora och små

Bruksvallarna 
Nordic Ski 

Marathon 5 januari
Ett seedningsgrundande 

fint långlopp

www.bruksvallarna.se

Mottagning varje vecka, 
ring för tidbokning på 

010-1228440

www.distriktsveterinarerna.se

Ekologiskt garveri där skinn, 
horn och trä förarbetas till 
unika designföremål.

	  

FULLÄNDA DIN FJÄLLSEMESTER  
- PROVA SKOTER

Vi har öppet alla dagar under hela vintern
Testa någon av våra turer eller hyr skoter  
för en egen tur, vi tipsar om de   
bästa rutterna. 

Stefan 0702-298 407
Rasmus 0702-879 287
www.bruksvallarnasskoteruthyrning.se 
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BARN I ALLA ÅLDRAR I TÄNNDALEN

Barn i alla åldrar
Swimmingpool med uppblåsbara delfiner, pannkakstårtor med chokladströssel och bollhav 

med snoriga bollar. Finns det i Tänndalen? Nej, faktiskt inte. Vad som däremot finns är vit snö, 
mängder med skogsbanor, klassisk pannkakstallrik och barnområden för barn i alla åldrar.

TEXT: WILLIAM JONASSON
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BARN I ALLA ÅLDRAR I TÄNNDALEN

NYHET! FEMKAMP

Utmana pojk- eller flickvännen, syrran, 
brorsan, bästa kompisen eller kollegan i 

fem häftiga dueller i Tänndalen. 

Femkampen är ny för den här säsongen 
och arenorna är utspridda i Tänndalens 

alpina skidområde. Här tävlar man 
mot varandra i Speed ski, Längdhopp, 

Parallellelslalom, Skicross och Selftimer. 
Femkampen är gratis och på Tänndalens 

pistkarta finns ett scorekort där du kan 
räkna dina poäng.

Är du nästa 
femkampsmästare?

FOTO FYRA BARN:  
GÖRAN ASSNER 

FOTO VERA:  
WILLIAM JONASSON

FOTO TOMAS:  
TOMAS BJÖRKMAN

FOTO TOBIAS:  
HENRIK NYBERG

BLÅBÄRSLANDET
I Hamra ligger Blåbärslandet 
som passar nybörjare och de 
allra minsta skidåkarna. Här 
har man lattjo på rullbandet 
och det finns gott plats för 
jämnåriga skidvänner och 
stöttande mor- & farföräldrar.

FAKTA 2 nedfarter, 
1 knapplift, 1 rullband, 
Knattefigurer ,2 restauranger
1 värmestuga , Sportshop & 
Skidskola

VERA FJÄLLGREN
Ålder: 3 år
Favoritmat: Pannkaka
Vad har du gjort idag? Byggt 
tågbana och åkt bob.
Vad är det bästa med 
skidåkning? Att åka rullband.

Det är roligt att åka 
rullband, fika är 

också gott

TOBIAS NYBERG
Ålder: 9 år
Favoritmat: Makaroner & 
köttbullar.
Vad har du gjort idag? 360 i 
parken.
Vad är det bästa med 
skidåkning?
Att åka fort och tävla med 
kompisar i skogen.

Det bästa är att 
åka på alla coola 
skogsbanor som 
går lite huller om 

buller

KROKSKOGEN
Skogsstigar, små hopp och 
lustiga figurer är signum för 
Krokskogen i Tänndalen. 
Här trivs de lite äldre barnen 
och de som har åkt en del 
skidor tidigare. Här finns även 
matsäcksstuga, reception och 
lekrum.

FAKTA  8 nedfarter, 2 knapp-
liftar, 1 ankarlift, Knattefigurer
1 restaurang, 1 värmestuga
Skidskola

FREERIDE PARADISE
Längst österut i Tänndalens 
skidområdet ligger Freeride 
Paradise. Här handlar allt om 
skidåkning, oavsett om du är 
8 år eller 58 år. Här leker man 
skidåkning, åker offpist och 
railar på vindpinade fjällbjörkar. 
Vill du bygga egna hopp så 
finns det spadar att låna i 
skiduthyrningen. 

FAKTA  9 nedfarter, 1 ankarlift, 
Björkpark, Offpist-område,
3 restauranger, 1 värmestuga,
Skiduthyrning

TOMAS BJÖRKMAN
Ålder: 58 år
Favoritmat: Renytterfilé med 
kantareller.
Vad har du gjort idag? Vallat 
mina fem par skidor.
Vad är det bästa med 
skidåkning? Man kan åka 
hela familjen och vara på olika 
nivåer men ändå ha kul ihop.

Man kan aldrig ha 
för många skidor, 

inte skiddagar 
heller för den delen
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Det sägs att det bor en

vinnarskalle
i alla människor!

Utmana pojk- eller flickvännen, syrran, brorsan eller 
bästa kompisen i Speed Ski, Längdhopp, Parallellslalom, 

Skicross och Selftimer i Tänndalen. 

Vilken vinnarskalle är störst och vem plockar hem titeln, 

FEMKAMPSMÄSTARE?

0684-155 00 tanndalen.com
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Det sägs att det bor en

vinnarskalle
i alla människor!

Utmana pojk- eller flickvännen, syrran, brorsan eller 
bästa kompisen i Speed Ski, Längdhopp, Parallellslalom, 

Skicross och Selftimer i Tänndalen. 

Vilken vinnarskalle är störst och vem plockar hem titeln, 

FEMKAMPSMÄSTARE?

0684-155 00 tanndalen.com

SKOTERPÄRLOR

Här är två av de bästa och finaste turerna som 
även bjuder på belöning i form av mysiga 

våffelstugor att fylla på energi och för att värma 
frusna fötter. För samtliga turer rekommenderar 
vi skoterledskartan som komplement. Utrusta dig 
även med kikare, renskinn eller liggunderlag. 

FUNÄSDALEN –ANDERSBORG –
MALMBÄCKSTUGAN (TOR)
LÄNGD:  30 km
TERRÄNG:  Myr, skog, kalfjäll, rekommen
 deras vid bra väder.
TID:  2-3 timmar
BESKRIVNING:  Den här turen erbjuder två vå-
ffelserveringar med ca 2,5 km mellan varandra, 
besök gärna båda. Leden går genom vacker 
fjällnatur och fantastiska vidder. Välframme vid 
våffelserveringarna finns avsedd plats för parkering 
av skotrar. När du anländer till Andersborg så har 
du Hamrafjället framför dig som ettfantastiskt 
panorama. Från Andersborg väljer du samma led 
tillbaka mot Malmbäcksstugan då skoteråkning 
norr om stugan är förbjuden.Vid Malmbäcksstugan 
så är du vid foten av Lillskarven och i kanten av 
Flåten, en fantastisk fjällplatå med utsiktöver 
Funäsdalen. Här är det en stor knutpunkt av både 
skidåkare, vesseltrafik och skotrar.

Andersborg öppettider: 25/12-6/1, alla dagar  
 kl. 10-15. 
Malmbäcksstugan öppettider: 25/12-6/1 alla  
dagar kl. 10-15. Vecka 2-5, fredag-lördag kl. 10-15.

FUNÄSDALEN –HÅLLAN–
KARIKNALLARNA(TOR)
LÄNGD:  60 km
TERRÄNG:  Myr, skog, kalfjäll, 
 rekommenderas vid bra väder.
TIDÅTGÅNG:  Halvdag
BESKRIVINING: Turförslaget går mestadels uppe 
på kalfjället. Är vädret dåligt, så finns möjlighet 
att köra längs Ljusnans dalgång och därmed 
minska kalfjällsåkningen. Följ den välskyltade 
leden mot Hållan och Malmbäcksstugan (NR 17), 
vidare mot markering (NR 19) där du tar leden 
mot Svalåkläppen och vidare mot Kariknallarna.
Här ligger Kariknallarnas servering på toppen av 
kalfjället. Väl inne i stugan kan du värma dig vid den 
öppna spisen och en rykande varm kopp kaffe eller 
choklad. Kariknallarna serverar våfflor, mackor och 
fikabröd. Du kan njuta av en fantastisk utsikt över 
Bruksvallarna med omnejd. 

Kariknallen öppettider: 28/12-6/1, öppet varje dag 
kl. 10-15. Vecka 2-5, onsdag-lördag kl. 10-15.

       SKOTERUTHYRNING 
       OCH SAFARI
ARTIC CAMP  - Högsta Hållan
0684-210 66, 070-551 46 93  |  arcticcamp.se

BRUKSVALLARNAS SKOTERUTHYRNING
- Bruksvallarna och Funäsdalen
070-229 84 07  |  bruksvallarnasskoteruthyrning.se

FUNÄSDALENS HHF - Guide för dig med egen skoter.
070-539 43 26  |  funasdalenshhf.se

MOTOR & FRITID - Funäsdalen 
0684-294 50  |  motorfritid.com

PULS FJÄLLAKTIVITETER - Hamra, Funäsdalen 
och Ramundberget.
0684-223 02  |  puls.nu

SKOTERIET - Tännäs
0684-290 10  |  skoteriet.se

SKOTERÅKARNA FUNÄSFJÄLLEN - Ljusnedal
0684-211 00  |  skoterakarna.se

Med  våra  enkla  skoterturer  längs  välskyltade  och  preparerade  
skoterleder  i  funäsfjällen  har  vi  gjort  det  lätt  för  dig  och  hela  
familjen  att  uppleva  fjällen.  

      SKOTERLEDKORT
1-DAGS 270
2-DAGARS 520
3-DAGARS 640
4-DAGARS 720
5-DAGARS 780
6-DAGARS 830
VECKOKORT 870
SÄSONGSKORT 1990

SKOTERPÄRLOR MED

våffelstopp

FOTO:  RICKARD BERGSTEDT



38 DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

Du kan starta var som helst i Funäsfjällen. 
Hela spårsystemet är väl skyltat med 
avståndsskyltar, kartor och raststugor. 

Här finns möjlighet att hitta sin egen favorit 
och njuta fullt ut av längdskidåkningen. Du 
kan upptäcka nya spår varje dag, kanske med-
hjälp av skidbussen, eller ta skidorna hem från 
backen. Alternativen är många och varierande 
– Funäsfjällen öppnar möjligheter för alla: barn-
familjer, motionärer och världselit. 

SPÅRKORT  Du kan lösa spårkort på en mängd 
serviceställen som turistbyrån, boendean- 
läggningarna,affärer och liftkassor. Fäst 
märket synligt så att våra spårvärdar lättkan 
se det, gärna i mössan. Dagkorten kan köpas 
i förväg och aktiveras den dag du vill an- 

vända kortet. Barn och ungdomar t.o.m.15 år  
åker gratis.

15 FJÄLLTURER Det finns många möjlig- 
heter att göra finafjällturer 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 skidbussenett utmärkt alternativ 
för att ta dig till startplatsen eller som avslutning 
efteren 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 
spårinfo

ETT SPÅRKORT 
- 300KM LÄNGDSPÅR

     SPÅRKORT PRIS

DAGSKORT 100

3-DAGARS 260

7-DAGARS 490

SÄSONGSKORT 1000

T.o.m. 15 år gratis. 
Se hela prislistan på funasfjallen.se eller 
bruksvallarna.se

Genom  dalgångar  och  över  högfjällsterräng  ringlar  sig  Nordic  SkiCenter  –300  kilometer  
preparerade  längdspår.  Systemet  är  byggt  så  att  du  alltid  har  längdskidåkning  i  världsklass  

i  din  närhet.  Dessutom  finns  450  kilometer  rösade  leder.  I  Funäsfjällen  finns  ypperliga  
förutsättningar  för  träning,  motion  och  rekreation.

Röstbergets Stugby     070-2383929
info@rostberget.se · www.rostberget.se  

Mysiga stugor med högt läge i Funäsdalen 
nära Funäsberget och Nordic Ski Center.

FISKEDRAGET 
Rörosvägen 36, 840 95  FUNÄSDALEN   Telefon 0684-291 00

Stugor i alla storlekar,
för alla årstider. 
Bokning 0684-155 80
Lullen 070-20 49 000
www.lullen.nu

LÄNGDSKIDÅKNING

FOTO:  EMRIK JANSSON
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FRÅN FUNÄSDALEN, VIA 
ANDERSBORG TILL MALMBÄCK-
STUGAN OCH TILLBAKA
LÄNGD:  30 km
TERRÄNG:  Myr, skog, kalfjäll, rekommenderas
  vid bra väder.
TID:  2-3 ti
BESKRIVNING:  Den här turen erbjuder två våffelserve-
ringar med ca 2,5 km mellan varandra, besök gärna båda. 
Leden går genom vacker fjällnatur och fantastiska vidder. 
Väl framme vid våffelserveringarna finns avsedd plats 
för parkering av skotrar. När du anländer till Andersborg 
så har du Hamrafjället framför dig som ett fantastiskt 
panorama. Från Andersborg väljer du samma led tillbaka 
mot Malmbäcksstugan då skoteråkning norr om stugan 
är förbjuden. Vid Malmbäcksstugan så är du vid foten av 
Lillskarven och i kanten av Flåten, en fantastisk fjällplatå 
med utsikt över Funäsdalen. Här är det en stor knutpunkt 
av både skidåkare, vesseltrafik och skotrar.
Vi rekommenderar skoterledskartan som komplement. 
Utrusta dig med kikare, renskinn eller liggunderlag och 
matsäck.

FRÅN FUNÄSDALEN, ÖVER
HÅLLAN TILL KARIKNALLARNA 
ELLER ÖSJÖSTUGAN, OCH TILLBAKA
LÄNGD:  60 km
TERRÄNG:  Myr, skog, kalfjäll, rekommenderas 
 vid bra väder.
TIDÅTGÅNG:  Halvdag
BESKRIVINING: Turförslaget går mestadels uppe på 
kalfjället. Är vädret dåligt, så finns möjlighet att köra längs 
Ljusnans dalgång och därmed minska kalfjällsåkningen. 
Följ den välskyltade leden från Funäsdalen mot 
Hållan och Malmbäcksstugan (NR 17), vidare mot  
markering (NR 19) där du tar leden mot Svalåkläppen 
och vidare mot Kariknallarna. Här ligger Kariknallarnas 
servering på toppen av kalfjället. Väl inne i stugan kan du 
värma dig vid den öppna spisen och en rykande varm kopp 
kaffe eller choklad. Kariknallarna serverar våfflor, mackor 
och fikabröd. Du kan njuta av en fantastisk utsikt över 
Bruksvallarna med omnejd. Alternativt kan du fortsätta 
mot Ösjöstugan till nästa våffelservering.

För samtliga turer rekommenderar vi skoterledskartan 
som komplement. Utrusta dig även med kikare, renskinn 
eller liggunderlag.

       SKOTERUTHYRNING 
       OCH SAFARI
ARTIC CAMP  - Högsta Hållan
0684-210 66, 070-551 46 93  |  arcticcamp.se

BRUKSVALLARNAS SKOTERUTHYRNING
- Bruksvallarna och Funäsdalen
070-229 84 07  |  bruksvallarnasskoteruthyrning.se

FUNÄSDALENS HHF - Guide för dig med egen skoter.
070-539 43 26  |  funasdalenshhf.se

MOTOR & FRITID - Funäsdalen 
0684-294 50  |  motorfritid.com

PULS FJÄLLAKTIVITETER - Hamra, Funäsdalen 
och Ramundberget.
0684-223 02  |  puls.nu

SKOTERIET - Tännäs
0684-290 10  |  skoteriet.se

SKOTERÅKARNA FUNÄSFJÄLLEN - Ljusnedal
0684-211 00  |  skoterakarna.se

Med våra enkla skoterturer längs välskyltade och preparerade 
skoterleder i funäsfjällen har vi gjort det lätt för dig och  hela 
familjen att uppleva fjällen. Här är två av de bästa och finaste 
turerna som även  bjuder på belöning i form av mysiga våffel-
stugor att fylla på energi och för att värma frusna fötter.

      SKOTERLEDKORT
1-DAGS 270
2-DAGARS 520
3-DAGARS 640
4-DAGARS 720
5-DAGARS 780
6-DAGARS 830
VECKOKORT 870
SÄSONGSKORT 1990

SKOTERPÄRLOR MED

våffelstopp

Välkomna till Fjällnäs!
En unik och exklusiv upplevelse - för alla.

Fjällnäs Explore
Vi älskar fjället! Under vinter erbjuder vi olika guidade turer.

Följ med oss på topptur eller turskidåkning i orörd natur.

Mii Gullo Spa
En avskärmad värld av lugn och avslappning. Återfå kraften efter en dag på fjället.

 
Restaurang

I en avslappnad miljö, precis vid vattenbrynet till sjön Malmagen serverar vi 
frukost, lunch och middag. 

Välkommen till vårt land, vårt fjäll och upplev hur dina sinnen 
öppnas upp i denna väldiga och orörda vildmark.

För mer information och bokning - kontakta oss på:
www.fjallnas.se - 0684-230 30 - stay@fjallnas.se

No 6 in The New York Times “44 Places to Go”



S H A P E D  O N  T H E  A T H L E T E  –  B E  A N  A T H L E T E

M A M M U T. C O M 

S P I N D R I F T
Access on the go! The new Spindrift-series are superb ski touring and 
freeride packs.14, 26 or 32 liters. Unique solutions and perfect fit.

Annonse_Åka skidor_225x298_skisekker.indd   1 22.10.2018   08:57

Nästa nummer ute vecka 6

BOKA DITT VINTERÄVENTYR PÅ FUNASFJALLEN.SE


