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Restaurang öppen
dagligen från kl. 18
Pub med trubadur varje fredag
Nattklubb med DJ varje lördag

Erbjudande - Minisemester

Bo söndag till torsdag fr. 3200 kr.
del i dubbelrum, inkl. frukost & tvårrättershotellmiddag.

Eriksgårdens Fjällhotell och Eriks Kök & Bar | +46(0)684-210 06
Vintergatan 3 | 840 95 Funäsdalen | info@eriksgarden.se | www.eriksgarden.se

Hälsinge Fjäll- & Kusthus har lyckats anpassat
den traditionella byggstilen till vår tid. Med samma 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 familjen och dess behov. Husenbyggs aldrig av material från skogsområden med högt bevarandevärde 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!

Industrivägen 2, 823 30 Kilafors | Vardagar 08.00-16.00 | Tel. 0278-65 06 15| www.halsinge.se
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TESTA
VINTERNS
NYHETER
HOS OSS!

Solen ger energi

ÅRETS ”SKIN”-SKIDOR

Flera modeller finns att testa/köpa.

ALPINA SKIDOR från K2, Völkl och Extrem.
SNOWBOARDS från Burton, Lib Tech, Gnu

och Jones.

ÖPPET

DAGLIGEN 8.30-17
MITT I

Mer info & FÖRBOKNING AV UTRUSTNING på
www.hyrskidor.se
TEL. 0684 - 22225

KÖP DITT FJÄLLBOENDE I VINTER

Aktuella objekt - lindbergetmakleri.se

Kontor: Rörosvägen 7, Funäsdalen

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.

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

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

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

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

BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

100%

LIGHT
MERINO WOOL

MERINO WOOL
COOL

125

g/m

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.

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

www.buff.com

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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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

Öppet 10-16 alla dagar
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1050 m.ö.h
Bruksvallarnas toppstuga

BUTIK MED INREDNING, DESIGN,
HANTVERK OCH KONST.
SVENSKTILLVERKADE PRODUKTER
MED HÖG KVALITET

ALLA DAGAR 11 - 17
VAVSTUGAN.NU
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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VETT & ETIKETT PÅ VÅRA LEDER
Funäsfjällens skoterleder är en viktig del i ett
balanserat användande av fjällvärlden. Ledsystemet är planerat och lagt så att störningarna för
flora och fauna, rennäring och andra gäster i området ska vara så liten som möjligt. Områden med
känslig natur och djurliv är fredade. Stora bullerfria områden är skapade. All skoteråkning vid
sidan av ledsystemet är förbjuden. Ledsystemet
finns bland annat tack vare välvilliga markägare
som upplåter sin mark för skoteråkning så länge
det fungerar.

DU VET
.
VÄLTAAGTITTF.R.AM

VI HAR
TA
VÅRA BÄS
NÅGRA AV URER SOM
SKOTERT ÄRLOR.
SKOTERP llen.se/
sfja
www.funa ter
sko
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LEDKORT

HASTIGHETER

Ledkort är obligatoriskt för alla som använder lederna. Ledkort kan köpas på serviceställen i Funäsfjällen, Storsjö-Ljungdalen samt på funasfjallen.se/skoter. Nu finns också en app där du kan köpa ledkort
elektroniskt. Appen är gratis att ladda ner och heter
track4outdoors.

Följ hastighetsbegränsningarna. Nedsatt hastighet
beror ofta på bebyggelse, korsande vägar och skidspår. Tänk också på att älg och ren samt annat vilt
kan uppehålla sig på lederna. Även terrängförhållanden och vädret påverkar hastigheten.

OLOVLIG KÖRNING
ALL KÖRNING UTANFÖR LED ÄR FÖRBJUDEN.
Du som har körkort B utfärdat före år 2000 får köra
skoter på detta, annars krävs förarbevisutbildning.
Friåkning är endast tillåten i avsedda områden.
Slutburkar och andra tillbehör som orsakar hög
ljudvolym är inte tillåtna. Skotern ska vara registrerad och försäkrad.

NYPREPARERADE SPÅR
Skoterlederna prepareras på kvällar och nätter.
Låt därför lederna vara okörda till morgonen därpå för att öka hållbarheten och komforten.

FÖR DIN EGEN SÄKERHET
Ta med dig bogserlina, variatorrem, tändstickor,
spade, verktyg och vindsäck. Ta med telefon som är
laddad, men lita inte på att den fungerar överallt. Kör
nykter. Samma promillegräns som för bil gäller även
för snöskoter. Kör på höger sida, tänk på att du kan få
plötsliga möten i dold terräng. Åk aldrig ensam. Tala
om vart du ska åka. Använd godkänd hjälm.

NR 2

Snabb gondol
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.

Följ oss för fler anledningar att välja Funäsdalen

funasberget

funasdalsberget
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Nära.
I Ramundberget har du nära till allt. Ställ bilen och välj aktivitet
utifrån lust och dagsform. Veckoprogrammet visar ett axplock av våra
aktiviteter i Ramundberget men även i Bruksvallarna och Funäsdalen.
MÅNDAG

ONSDAG

TISDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

ALLA DAGAR

Skidlärarnas
välkomståk

Klassisk
clinic,
längdåkning

Barn på
längd

Skateclinic,
längdåkning

Topptur för
friåkare

Snowracecross med
Mickelina

Mickelina på
LillRamis

Skidtestardagar på
Topsport

Mickelina
på LillRamis

Vinterlek

Pistclinic för
bästa sväng

Vinterlek

Fyrfasen cup
i Glidarn

Spelkväll
i Källar’n

Biokväll
i Källar’n

Privatlektioner
med skidskolan

Pistmaskinstur

Mickelinas
Sunmaidcup

Fyrfasen
längdcup

Topptur för
rookies

Vallakurs i
Funäsdalen

Längdskicrossbana
vid LillRamis

Återbrukspyssel
i Källar’n

Pistmaskinstur

Pistmaskinstur

Ansiktsmålning

Disco
i Källar’n

Lek loss på
Lillramis

Lavinräddningsövning

Vallakurs i
Ramundberget

Mickelina
barnafterski

Experimentverkstad i
Källar’n

Klassisk clinic,
längdåkning

Prova på
skidskytte

Vallakurs i
Bruksvallarna

Biokväll
i Källar’n

Återbrukspyssel
i Källar’n

Kvällsrandonée
i Funäsdalen

Gruvtur med
snöskor

Kvällsskidåkning

Familje- och barnaktiviteter i Mickelinas Värld.
Aktiviteter för vuxna och äldre barn.

För mer information besök oss på www.ramundberget.se, eller
boka på bokning@ramundberget.se eller 0684–66 88 00.

www.ramundberget.se, telefon 0684–66 88 88
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Fem toppar

På Grytan är det öppet för alla, från morgon
till kväll. Hos oss kan du äta en god lunch,
vila fötterna med en fika, ta en cocktail och
dansa loss, eller njuta av en riktigt trevlig
middag. Boka bord på 0684-66 88 31.
Läs mer på www.ramundberget.se.
MMEN
VÄLKO FIKA,
N
E
IN PÅ
AG
, MIDD
H
C
N
LU
K
S
R I
& AFTE

Lek loss i Mickelinas värld!
Vad sägs om en upptäcktsfärd i Mickelinas skog,
snowracercross i LillRamis, längd- och slalomtävlingar eller
barnafterski på Grytan? När de små fjällfötterna blir trötta på
eftermiddagen öppnas Källar’ns härliga lek- och miniatyrvärld.
Öppet alla dagar i veckan. Varmt välkomna!

DAGENS LUNCH
MED VASSA KANTER
Säkra ditt äventyr i nya Topsporthuset i Ramundberget.
Ta en hälsosam lunch eller smoothie i Topsport café medan vi
slipar dina kanter. Välkommen till en skidhyra, verkstad, sportbutik och fik 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.
Ta ett kombierbjudande med verkstad + Topsport café.
Dela dina erfarenheter och upplevelse med likasinnade.

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

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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KAFFE OCH SKIDSLIP I RAMUNDBERGET

Kaffe & skidslip
i ny tappning
Topsport i Ramundberget tar uthyrning och butik till en ny nivå
Äventyr, uthyrning, verkstad och café i ett. Nya Topsporthuset i
Ramundberget blir något alldeles speciellt för den svenska fjällvärlden.
– Som en hyllning till våra fjäll och för att ge gästerna en riktigt inbjudande
upplevelse ville vi skapa ett hus där alla kan hyra, testa, äta och fika och
samtidigt inspireras att prova nya aktiviteter, säger Philip Flacké som är
VD och ägare till Topsport.
TEXT: CAJSA RÄNNAR FOTO: RICKARD BERGSTEDT

T

opsports uthyrning och butik har länge varit
ett uppskattat inslag i Ramundberget. Inför
vintern har båda nu fått en rejäl ansiktslyftning som ger ännu större möjligheter att inspireras,
upptäcka nya aktiviteter och prova nya prylar.
Med ett helt nytt äventyrscenter i huset skapas
en naturlig samlingsplats och utgångspunkt för
aktiviteter, utflykter och turer i området. Här planeras också allt ifrån inspirationsföredrag till aktiviteter inom lavinsäkerhet. Skidskytte, toppturer
och längdskidor för både stora och små är några av
de andra aktiviteter som finns på vinterns vecko-

program. Och självklart kan man hyra, eller köpa,
prylarna man behöver i den ombyggda butiken och
uthyrningen.
SKIDSLIP OCH UNIK VEGO PÅ MENYN Det
helt nya caféet har fått en riktigt lyxig helvegetarisk meny, som gör gott för både kroppen och
planeten. Här finns massor av härliga smoothies,
sallader och matiga mackor för alla smaker som
ger god energi för fortsatta äventyr. Och känns
stålkanterna lite sådär kan du samtidigt passa på
att beställa en skidslip från cafémenyn. Jo, det är
faktiskt sant.
– Vår nya slipmaskin är riktigt avancerad och har
gjort det möjligt för oss att fixa gästernas skidor
medan de äter lunch eller tar en fika. Dagens lunch
och vassa kanter till eftermiddagens åkning, det är
en spännande nyhet den här vintern, säger Björn
Österberg som är ansvarig för Topsports tre butiker
Hanna serverar medan kunderna får skidorna
slipade. Det vegetariska utbudet med sallader
och smoothies är mycket uppskattat bland alla
äventyrare.
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i Ramundberget, Funäsdalen och Bruksvallarna.
Att få testa nästa års skidor och brädor alla
dagar i veckan är en härlig möjlighet man inte alltid har när man ska köpa ny utrustning. Topsport
har erbjudit den möjligheten länge men i år tagit
även den verksamheten ett steg till.
– Vi har breddat sortimentet och flyttat upp
testcentret en trappa upp i vårt hus, så nu kan
man sladda in direkt från backen och byta testprylar på ett ögonblick, berättar Björn Österberg.
– Med nya stora glasdörrar kan vi även ha öppet ut mot backen när det blir lite varmare framåt
vårvintern.
MATERIALET INTE ALLT Men allt sitter inte i
materialet, därför har Topsport ett tight samarbete med Ramundbergets skidskola som i sin tur
kan vägleda gästerna att hitta dom rätta rörelserna för att utnyttja materialet på bästa sätt.
– Skidskolan erbjuder olika former av gruppträning men även privatlektioner i både alpint
och längd, på så sätt kan du själv välja vad som
passar just dig bäst, säger Ebba Björklund som är
ansvarig för skidskolan.
Kombinationen att få hjälp med prylarna från
Topsport och vägledning från skidskolan tar dig
till en ny spännande och utvecklande upplevelse
på snö.
– I Ramundberget har vi ett varierande berg,
vilket möjliggör att du kan utnyttja det på flera
olika sätt, oavsett om det är längdåkning, topptur eller pisten som lockar dig. Genom det stora
utbudet av utrustning på Topsport finns det möjlighet att testa det mesta.

Välkommen in i vår
mysiga och uppvärmda
Fjällkåta!
• Våfflor med hemkokt sylt
• Hembakade Bullar
• lättare luncher
SKIDSTADION
BRUKSVALLARNA

Vi finns på
Facbook

Här finns figuren Goknulen
och nya boken
”Goknulen och skidäventyret”
Goknulen.se
Nina
070-2353513

Hundar är
välkomna

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

Välkommen till
Härjedalens gymnasium
Härjedalens gymnasium har nationellt godkända idrottsutbildningar i alpint, längd, skidskytte och andra högskole- och
yrkesförberedande program.
herjedalensgymnasium.se
SHOPPI

NGEN

NGEN UPPLEVELSERNA
SHOPPINGEN SKIDÅKNI

ORNA
MATEN MÄNNISK
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åkare

De nya
krögarna

Lever sina drömliv tack vare
kärleken till mat

2018 FUNÄSFJÄLLEN DECEMBER

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

ÄSTARIN

hon
ällen igeväljer
n och

UPPLEV

DIN GU

SFJÄ

OS-M

Vart dra
känner r dom som
berget
?

OSTHANG

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

NINGEN
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KOM OCH HÄNG I

Röstbergets Stugby

SKIDÅK
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LEN NOVE
MBER

- DECE

MBER

FEBRUAR 2019

2018

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

Funäsdalen Bowling
Rörosvägen 17 Funäsdalen
0684-215 15

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

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Tännäs
Tännäs

vildmarksbyn
vildmarksbyn

SÖNDAG
SÖNDAG
Bio
Bio
i Tännäs
i Tännäs
- se
- se
mer
mer
påpå
www.bionitannas.se
www.bionitannas.se

MÅNDAG
MÅNDAG
Skidskola
Skidskola
- se
- se
tider
tider
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Hyr
Hyr
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- boka
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0684-240
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00,
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med
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mat,
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god
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miljö.

HYR
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Skoterrunda
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14.00
14.00 Skoterrunda
Topptur
Topptur
- se
- se
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TORSDAG
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i vår
nyrenoverade
nyrenoverade
spa-kåta.
spa-kåta.
Boka
Boka
tidtid
påpå
hemsidan
hemsidan
eller
eller
påpå
0684-240
0684-240
00.
00.

Offpistjakt
Offpistjakt
- se
- se
aktuella
aktuella
veckor
veckor
&&
boka
boka
påpå
strapatser.se
strapatser.se
Bryggerivisning
i Tännäs
i Tännäs
- förbokas
- förbokas
i receptionen
i receptionen
17.00
17.00 Bryggerivisning

Matte
Mattemyskoxes
myskoxesfäboland
fäboland

Kvällsskidåkning
vecka
vecka
7-10
7-10
18-20
18-20 Kvällsskidåkning

Hälsa
Hälsa
påpå
djuren
djuren
i Mattes
i Mattes
fäboland.
fäboland.
Här
Här
finns
finns
getter
getter
och
och
kaniner.
kaniner.
Matte
Matte
gillar
gillar
även
även
attatt
tata
några
några
svängar
svängar
med
med
barnen
barnen
i backen.
i backen.

Árran
öppen
öppen
förför
à la
à la
carte
carte
- boka
- boka
bord
bord
18-21
18-21 Árran

fredag
fredag

Skidskola
Skidskola

Skidskola
Skidskola
- se
- se
tider
tider
påpå
tannaskroket.se
tannaskroket.se

Utöver
Utöver
skidskolan
skidskolan
förför
barn
barn
kan
kan
vivi
även
även
erbjuda
erbjuda
privatlektioner
privatlektioner
förför
alla
alla
åldrar.
åldrar.
TaTa
din
din
skidåkning
skidåkning
till
till
nästa
nästa
nivå
nivå
och
och
fåfå
utut
mer
mer
avav
upplevelsen.
upplevelsen.
Mer
Mer
info
info
och
och
bokning
bokning
påpå
hemsidan.
hemsidan.

Hyr
Hyr
spa-kåtan
spa-kåtan
- boka
- boka
0684-240
0684-240
00,
00,
tannaskroket.se
tannaskroket.se
Mattes
skidtävling
skidtävling
- anmälan
- anmälan
i receptionen
i receptionen
14.00
14.00 Mattes
Pizzafredag
påpå
Árran
Árran
- boka
- boka
bord
bord
18-21
18-21 Pizzafredag

lördag
lördag

Välkomna!
Välkomna!

Hyr
Hyr
spa-kåtan
spa-kåtan
- boka
- boka
0684-240
0684-240
00,
00,
tannaskroket.se
tannaskroket.se

tel
tel0684-240
0684-2400000/ bokning@tannaskroket.se
/ bokning@tannaskroket.se/ www.tannaskroket.se
/ www.tannaskroket.se

18-21
18-21 Árran
Árran
öppen
öppen
förför
à la
à la
carte
carte
- boka
- boka
bord
bord

Guidade
Guidadevisningar
visningartill
tillmyskoxhägnet
myskoxhägnet
varje
varjedag.
dag.
Boka
Bokapåpåteltel0684-155
0684-1558080
eller
ellerwww.funasfjallen.se
www.funasfjallen.se
www.myskoxcentrum.se
www.myskoxcentrum.se
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Tännäs

vildmarksbyn

Hyrskoter och
skotersafari
i Funäsfjällen
skoteriet.se
0684-290 10

Hyrskoter och skotersafari
i Funäsdalsfjällen

Fjällvattnets Stugby
TÄNNÄS

Bion i
Tännäs

Skoteriet.se
0684-29010

– vid Rogens Naturskyddsområde

Välkommen till naturen och stillheten. De 38 väl underhållna
timmerhusen som ligger på uddar i ett sjösystem, erbjuder
en utgångspunkt för vandring, kanoting och fantastiskt
fiske på sommar och höst. På vintern är det upplagt för både
turskidåkning runt knuten och utförsåkning i
Tännäskröket c:a 20 km bort, för den som vill.

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

sportshop

skidhyra

På vår hemsida kan du läsa mer och köpa andelar eller hyra.

www.fjallvattnet.se

skidpass

infopoint
SPORTLOVS
SPECIAL!

30-70%

PÅ UTVALDA PRODUKTER
I BUTIKEN

skidhyra

nyheter

BILLIGAST I HELA FUNÄSFJÄLLEN! IDEALISKT
LÄGE FÖR HELA FUNÄSFJÄLLSOMRÅDET.

ALLTID BRA KAMPANJER I BUTIKEN.
LADDA DITT FJÄLLÄVENTYR HOS OSS!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM FÖR AKTUELLA KAMPANJER & ÖPPETTIDER.
VI FINNS VID PORTEN TILL FUNÄSFJÄLLEN, KORSNINGEN VÄG 84 & 311 I TÄNNÄS.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS / HEMSIDA WWW.SPORTLADAN.SE / TEL 0684-240 10 / MAIL INFO@SPORTLADAN.SE
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Pantone 202 CVC
SMYK: 0,100,80,35
web: #A70725
SMYK: 0,0,0,90
web: #3E3D40

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

SMYK: 0,0,0,40
web: #B1B3B4
SMYK: 0,0,0,90
web: #3E3D40
SMYK: 0,0,0,5
web: #F6F6F6

Fjällpasset
hos
ä
g ller
s
os !

www.kappruet.se

0684 -260 70

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM
FÖR NYHETER & UPPDATERINGAR
För mer info eller beställning
070-248 30 53

RACLETTE & OSTFONDUE

Ät hemma & låna järn/gryta av oss

NI HITTAR OSS

CRÊPES MED LOKALA RÅVAROR, OSTAR,
SAUCISSONS, CHIPS, OLIVER & TAPENADE
FRÅN FRANKRIKE
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i Funäsdalen mittemot
Systembolaget

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Solväggshäng vid M

almbäckstugan

Våf

m
fla på Andersborgs altan - Mmm

vallarna till Tänndalen

Solskensturen från Bruks

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Fjällupplevelser
i Skandinaviens
bästa skidort

#1

Enligt Nordic Bench
marknadsundersökning
om skiddestinationer
i skandinavien.

I Tänndalen är man mån om sin by,
sina fjäll och dess besökare. Upplev
några av Tänndalens guldkorn som
drivs i sann Tänndalsanda.

0684-155 00

facebook.com/tanndalen

tanndalen.com

@itanndalen

bokning@tanndalen.com

youtube.com - sök på tänndalen
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Aktiviteter

Mat & dryck

Fjällklubben
Fjällklubben är barnens klubb
där våra populära aktivitetsledare
knäpper av sig skidorna och leder
ligan mot äventyr! Det blir afterski,
tävlingar, utmaningar, disco och
mycket annat.
Bokas på tel: 0684-155 15 eller på
plats i Hamra Sportshop.

Kvällsskidåkning
Har du fortfarande ork kvar i benen
när dagen är slut? Då erbjuds kvällsskidåkning i elbelysta backar.
Tisdagar & fredagar vecka 7-10,
kl. 19.00-21.00 i Hamra.

Hungrig?

I Tänndalens skidområde finns
totalt nio restauranger & caféer.
Gemensamt för restaurangerna är
hög kvalitet och inspiration från
fjällets smaktradition.

Ski Lodge Kök & Bar

Femkamp

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?

Nya fjällspår
På fjället ovanför Tänndalens alpina
skidanläggning finns ett antal finfina
längspår. Fyll termosen, packa
apelsiner och kom hit och testa!

God mat och dryck hör semestern
till och därför har vi skapat en
restaurang och bar för många olika
preferenser. Här kan du njuta i
loungen, dricka gott, äta gott, dansa
pjäxdans och mycket mer. Öppet
dagligen för frukost, fika, lunch &
middag.
Bordsbokning på tel: 0684-155 00

Hamra Öl & Pizzabar

Gediget ölsortiment och stenugnsbakade pizzor för servering och
avhämtning i Ski Lodge Tänndalen.
Öppet dagligen kl. 14.00–21.00.
Tel: 0684-155 00

Aktuella tider och priser på www.tdidag.com
Hamra Sportshop
I Hamra Sportshop finns allt för en
riktig skidåkare. Här finns över 80
pjäxmodeller med fri justering och
100 % passformsgaranti. Skidväggen
är fullsmetad med det bästa och alla
modeller finns som testskidor. Här
finns dessutom skidkläder för riktig
vinter och vardagskläder för mys
eller fest. Välkommen till en riktig
skidbutik!
Tel: 0684-155 10

Guidebyrån
Våra guider kan sitt Tänndalen och
delar gärna med sig. Möjligheterna
att utforska fjället bortom pister och
spår är stora och ger fjällupplevelser
utöver det vanliga. Toppturer,
liftburen offpist, snöskovandring,
fatbike och mycket annat.
Aktuellt program hittar du på
www.tdidag.com
Boka på tel: 0684-155 15
eller på plats i Hamra Sportshop.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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DAGS ATT KÖPA, SÄLJA ELLER VÄRDERA?

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!

Nina

Malin

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

SVENSKA

Åarjelsaepmie

Sydsameland

daelvie

vinter

miesieh

kalvar

bovt

renar

tjåervie

horn

giedtesne

i gärdet

bovtjeskå

i renskogen

tjoejkedh

åka skidor

saemien saevege

samisk flagga

lopme

snö

naestie

stjärna

naelgies beapma

god mat

Snart
vinter!

Gör ett gott intryck på era gäster
med proffsiga trycksaker från oss !

063 16 03 30

info@daustryckeri.se

www.daustryckeri.se

TILL-/NYBYGGNATIONER,
TILL-/NYBYGGNATIONER, RENOVERINGAR,
RENOVERINGAR,
GLASMONTAGE
OCH
GOLVSLIPNING.
GLASMONTAGE OCH GOLVSLIPNING.
Allt
Allt från
från grund
grund till
till tak.
tak.
Nyttja
Nyttja rotavdraget
rotavdraget
Se vår
vår hemsida
hemsida för
för tidigare
tidigare arbeten
arbeten vi
vi gjort:
gjort: www.hglasobygg.se
www.hglasobygg.se
Se

TILL-/NYBYGGNATIONER, RENOVERINGAR,
GLASMONTAGE OCH GOLVSLIPNING.

Ring för
för offert:
offert: Jimmy
Jimmy Olsson
Olsson 070-380
070-380 71
71 70
70 |
| jimmy.olsson@hglasobygg.se
jimmy.olsson@hglasobygg.se
Ring

Allt från grund till tak.
Nyttja rotavdraget
Se vår hemsida för tidigare arbeten vi gjort: www.hglasobygg.se
Ring för offert: Jimmy Olsson 070-380 71 70 | jimmy.olsson@hglasobygg.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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FJÄLLVÄRLDEN
event

Restaurang med vy över fjällen
Lunch

À la carte

Matsäck

Fika

Meny och öppettider finns på vår Facebooksida.
Vallarvägen 132 ~ 072-248 42 24 ~ info@smakkompaniet.se

KONFERENS
EVENT
MARKNADSFÖRING

	
  

Per-Åke Näsvall 070-639 72 21
Michael Althin 070-664 50 07
info@fjallvarldenevent.se
FLYTTA TILL FJÄLLEN?

VI SÖKER CERTIFIERAD VVS-MONTÖR
Du skall ha ambition att vilja utveckla dina kunskaper och lätt för att kommunicera. 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

Tillsammans kan
vi hålla hela
Sverige levande!
SE ALLA VÅRA STATIONER PÅ:
WWW.QSTAR.SE/STATIONER
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Längdskidans dag
21 feb. - 28 feb. - 7 Mars
kl. 14-16
längdKul för stora och små
skidstadion bruksvallarna
Vallakurs & Teknikvisning med
Topsport. Sunmaid- race för de
minsta, Ski-cross, Ta snöstjärnan,
Hälsa på Goknulen, kom och
provsitt vår pistmaskin.

www.bruksvallarna.se

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

SKOTER, LÄNGD OCH SLALOM

SKOTER, SKIDUTHYRNING & SKIDSKOLOR
FJÄLLPASS*

VUXENUNGDOM**

1-DAGS
2-DAGARS
3-DAGARS
4-DAGARS
5-DAGARS
VECKOKORT
SÄSONGSKORT

425
840
1195
1495
1705
1955
5195

335
665
965
1175
1365
1535
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

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
FOTO: EMRIK JANSSON

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

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, äventyrscentrum 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

Nästa nummer ute vecka 13
BOKA DITT VINTERÄVENTYR PÅ FUNASFJALLEN.SE

SKOTERLEDKORT
1-DAGS
2-DAGARS
3-DAGARS
4-DAGARS
5-DAGARS
6-DAGARS
VECKOKORT
SÄSONGSKORT

270
520
640
720
780
830
870
1990

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

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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PHOTO Hansi Heckmair

AWARD-WINNING
PROTECTION

ortovox.com

FREE RIDER 24

MERINO GUARDIAN SHELL

MERINO FLEECE LIGHT

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.

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.

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 waffle structure ensures
optimum moisture wicking and warmth.

Nästa nummer ute vecka 13
E-post: info@ultimatenordic.se | Tel: 08-410 515 80 | Hemsida: ultimatenordic.se

