SKOTER- OCH LÄNGDSKIDÅKNING I VÄRLDSKLASS 6 SKIDOMRÅDEN PÅ ETT LIFTKORT VINTERMAGI

DIN GUIDE TILL

FUNÄSFJÄLLEN
TÄVLINGSSÄSONGEN

Klingar starkt!
UPPLEVELSER
DU INTE
VILL MISSA

Skandinaviens

MEST
OMTYCKTA
SKIDORT

Äntligen vinter
FUNÄSFJÄLLEN VINTER 2019
Funasfjallen_nr7_19-20.indd 1

25.10.19 09.34

INNEHÅLL

ANSVARIG UTGIVARE
Mats Lennartson | Destination Funäsfjällen AB
FORM OCH LAYOUT
Åsa Olsson | Recens Design & Kommunikation
ANNONSFÖRSÄLJNING
Fjällvärlden Event AB
UPPLAGA
Ca 90 000 ex
TRYCK
MittMedia Print AB
DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN GES UT AV
Destination Funäsfjällen AB
Rörosvägen 30 | 840 95 Funäsdalen
info@funasfjallen.se | 0684-155 80
funasfjallen.se
FOTO OMSLAG
Porträtt av Kajsa | Rickard Bergstedt
FOTO SIDA 2 & 3
Med utsikt mot Skarsfjällen - Jocke Lagercrantz |
Skidåkare i Tänndalen - Göran Assner | Skoter över
högfjället & bassäng Hotell Funäsdalen
- Emrik Jansson

Skandinaviens mest omtyckta skidort ....................... s.8
Magiskt ................................................................................................. 6
Skandinaviens mest omtycka skidort ............................................ 8
Tävlingssäsongen klingar starkt .................................................... 14
Flyta fram .......................................................................................... 18
Med maskin eller för egen maskin..................................................22
Världsklass ........................................................................................ 25
6 upplevelser du inte vill missa i vinter........................................ 30
Nyheter från Funäsfjällen ............................................................... 32
Fjällpasset ......................................................................................... 34
Krönika Ola Hanneryd ..................................................................... 35

Med maskin eller........... s.22

2

6 upplevelser... s.30

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

Funasfjallen_nr7_19-20.indd 2

25.10.19 09.34

EN RESA
TILL
VÄRMEN

A

tt resa med vänner och familj är att
resa till värmen. Ofta utrycker de kloka
barnen att stunden med familjen är
den bästa på hela resan. Umgås i stugan, en
snögrop med god matsäck eller åka skidor
tillsammans innehåller mer värme än bamseklubben vid medelhavet.
Värmen lyser igenom de undersökningar som
visa att skidområden i Funäsfjällen för tredje
året i rad vinner gästens hjärtan. En gedigen
undersökning där tusentals gäster tycker till om
orterna i svenska fjällen. En undersökning som
inte bara visar fallhöjdsmeter och antal barer.
Vi som skidåkare vet att värme bäst serveras
i kyla.
Vi ses i vinter!

Mats Lennartson
Mats Lennartson
VD Destination Funäsfjällen

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Drömmen
om mars
Under månaden mars (inte planeten Mars) är solen som skönast,
familjemyset som mysigast och skidåkningen som bäst. Priset
på skipass och boende är dessutom lägre. Boka drömmen idag!

tanndalen.com

|

12 447 kr/vecka

0684-155 00

8 803 kr/vecka

i fyrbäddslägenhet i Ski Lodge Tänndalen inkl. slutstäd.

Skipass veckokort
Vuxen:

2 150 :-

1 670 :-

Ungdom: 7-17 år:

1 690 :-

1 310 :-

Barn ej fyllda 7 år med hjälm:

Gratis

Erbjudandet gäller under perioden 1/3-5/4 2020 och kan inte
kombineras med andra boenderabatter.
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MAGISKT
Ljuset är förtrollande, det knarrar under skidorna och biter i kinderna.
Mittåkläppen reser sig stolt i sin vinterskrud, den vita manteln färgas rosa i eftermiddagssolen.
I stugan väntar varm choklad och en sprakande öppen eld.
Vintertiden i Funäsfjällen är magisk!
FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ
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SKANDINAVIENS MEST
OMTYCKTA SKIDORT

finns i Funäsfjällen

Välpreparerade nedfarter, bekvämt boende, fina längdspår och upplevt värde för
pengarna gör att Tänndalen är utsedd till Skandinaviens mest omtyckta skidort.
FOTO: Hilla Aspman.
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SKANDINAVIENS MEST OMTYCKTA SKIDORT

När besökarna får säga sitt är beskedet solklart, de mest
omtyckta skidorterna i Skandinavien ligger i Funäsfjällen. För andra
året i rad får dessutom Tänndalen högst betyg och utses därmed
till Skandinaviens bästa skidort.
TEXT: GABRIELLA EDEBO

D

et är 4500 fjällbesökare som fått ange
hur villiga de är att rekommendera
en skiddestination och sätta betyg
på sin upplevelse. Och i toppen ligger alltså
Tänndalen. Detta är framröstat i en oberoende
undersökning genomförd av analysinstitutet
Nordic Bench.
Den visar att det framförallt är anläggningens välpreparerade nedfarter, bekväma
boende, fina längdspår och upplevt värde
för pengarna som gör att just Tänndalen
utmärker sig mest. Dessutom rankas grannarna Ramundberget och Funäsdalen på andra
respektive tredje plats i undersökningen vilket
verkligen visar att Funäsfjällen har lyckats
med att utvecklas som destination och skapa
minnesvärda upplevelser.
- Resultatet påvisar vår vilja att ständigt
vidareutveckla oss men inte på samma sätt
som andra skidorter, berättar Tänndalens anläggningschef Peter Jonasson efter beskedet.

STORLEK ÄR INTE ALLT Undersökningen är
lite av ett bevis på att det inte nödvändigtvis
är storlek eller antalet fallhöjdsmeter som är
det viktigaste när det kommer till hur bra en
skidort är och hur mycket den uppskattas av
sina gäster.
- Jag är oerhört stolt att jobba här med alla
våra medarbetare och tillsammans leverera
service och bemötande i toppklass till våra
besökare, fortsätter Peter.
Han berättar att de jobbar mycket med att
rekrytera personal lokalt för att ha medarbetare
som både känner till och bryr sig om områdets
möjligheter, både till fjälls och nere i dalgången.
En lite mer personlig och genuin fjälldestination
helt enkelt.
ÄKTA OCH JORDNÄRA Just Tänndalen som
fjällby har något för alla som är ute efter en
mysig atmosfär i äkta fjällmiljö med aktiviteter för hela familjen. Och inte minst varierad

Det finns mycket att upptäcka i Tänndalen, för såväl stor som liten. När de preparerade pisterna är avklarade
finns det nya utmaningar runt varje krön. FOTO: Hilla Aspman.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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FOTO: ALEXANDER WINTHER

… eller bara lugnt
vandra runt.

skidåkning med böljande terräng i både välskötta nedfarter och liftnära offpist.
Om det snöat under natten lämnas området
kring Svansjöliftarna opistade tills all pudersnö
åkts upp och kommande säsong kommer
anläggningen lägga lite extra krut på sin
park och skicrossbana. Närområdet har även
fantastiska möjligheter till natursköna toppturer att erbjuda med hela 60 toppar på över
1000 meters höjd.
Samtidigt finns det gott om boenden med
nära till backen, 300 kilometer av preparerade längdskidspår både i dalen och uppe
på fjället och framförallt ett riktigt krispigt
vinterklimat med en ovanligt lång skidsäsong. Dessutom är Hamra Sportshop en av
landets bästa skidbutiker som kan hjälpa dig
hitta den perfekta pjäxan.
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Jag är oerhört stolt
att jobba här med alla
våra medarbetare och
tillsammans leverera
service och bemötande
i toppklass till våra
besökare
Peter Jonasson
Anläggninschef, Tänndalen

FOTO: HILLA ASPMAN

Det finns gott om utrymme för att hänge sig åt sin skidpassion:
djupdyka i puder och störtdyka ut för svarta pister…

FOTO: ALEXANDER WINTHER

FOTO: ALEXANDER WINTHER

SKANDINAVIENS MEST OMTYCKTA SKIDORT

FÖRSIKTIGA INVESTERINGAR För tillfället
byggs det i Hamra en ny livsmedelsbutik och
25 nya hus som kommer att ge en ökning
med 250 bäddar. Man har också investerat för
framtiden genom nya liftar och en uppgradering av konstsnöanläggningen – samtidigt som
skidorten är mån om att behålla det genuina
och expanderar med viss försiktighet.
Att besökarna som visar stor lojalitet,
rekommenderar orten till andra och kommer
tillbaka visar att anläggningarna i Funäsfjällen
tillsammans med lokala verksamheter, permanent bosatta och besökare skapar en plats med
härlig känsla som folk vill komma tillbaka till.
- Med passion, skidåkning och snö hälsar
vi nya och gamla gäster välkomna till en ny
säsong i Skandinaviens mest omtyckta skidort,
hälsar Peter i Tänndalen.
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ÅRETS SKOTERNYHETER ÄR HÄR!
STARTA VINTERN MED NYA HÄSTKRAFTER OCH ETT STORT LEENDE

NYA HYRSKOTRAR FRÅN SKI-DOO
MÅNGA BRA BEGAGNADE
MASKINER
VARMA SKOR, SNYGGA
KLÄDER & MASSOR
AV TILLBEHÖR

Since 1982

motorfritid.com
®TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.
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Sveriges nya
bygghandel!
Vi har bytt namn!
K-Bygg är ett helt nytt namn på byggmarknaden men vi är trots
det inga nybörjare. Vi har lång erfarenhet av bygg och färg men
slår oss inte för bröstet utan arbetar hela tiden för att ytterligare
höja kvalitén och servicen för dig som kund.

k-bygg.se/fresks

Vi har nytt namn men är fortfarande lika nära och engagerade.

Välkommen till oss i Funäsdalen!
Rörosvägen 80
840 95 Funäsdalen
Telefon +46 611 837 00
Öppettider mån-fre 6.45-17.00 • lör 10.00-13.00

Trygghet för dig
och ditt företag
Oavsett om du driver ett nystartat företag eller om du är en
etablerad företagare med anställda så har vi lösningar som
skapar trygghet för dig, ditt företag och dina anställda.
Vi vet hur det är att driva företag i Jämtland och Härjedalen och vi
vet hur vardagen för dig som företagare i länet ser ut.
Hör av dig till oss, vi hjälper dig gärna!

Ola Rörborn

Lantbruksförsäkring
Tfn 063-19 34 54
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Frida Jennervall Faxing
Företagsförsäkring
Tfn 063-19 34 47

Magnus Karlsson

Kontaktperson Härjedalen
Tfn 0684-161 72
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En riktig
skidort
Vi är navet i Funäsfjällen. En riktig skidort med
en levande fjällby och rejäl skidåkning.
Välkommen till vår by!

funasberget

funasdalsberget

Boka fjällsemestern på Funasdalenberghotell.se
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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FOTO: R ICKARD BERGSTEDT

TÄVLINGS- OCH TRÄNINSGSANSVARIG KAJSA KLING

KAJSA KLING
ÅLDER: 30
BOR: Bruksvallarna
UPPVUXEN: I Åre
GÖR: Efter 10 år i landslaget
och 179 världscuptävlingar, är hon
nu den nya tävlings- och träningsansvarige på Funäsdalsberget
FAMILJ: Sambo
FAVORITSTÄLLE:
Storslalombanan i Smebacken är
oslagbar. Som tur är kör Pinnens
nästan dagligdags träning så om
möjlighet finns, ta chansen att
haka på, det är fantastiskt roligt!
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TÄVLINGS- OCH TRÄNINSGSANSVARIG KAJSA KLING

TÄVLINGSSÄSONGEN
PÅ FUNÄSDALSBERGET
KLINGAR STARKT
Säsongen börjar tidigt i Funäsfjällen. Kajsa Kling, den nya tävlings- och träningsansvarige
på Funäsdalsberget, är i full gång med planeringen inför alla kommande aktiviteter.
När berget öppnar för sina liftar för vintern gäller det att allt är på plats och det är
mycket att förbereda och få struktur på. Särskilt om man är precis ny i rollen.
Men man skulle säga att Kajsa redan är varm i kläderna. Det var bara drygt ett år sedan
hon valde att lägga sin elitkarriär på hyllan och sluta.

K

ajsa har åkt skidor hela livet. Kanske är
det givet när man är uppvuxen bland
snöklädda toppar. Hon föddes och är
uppvuxen i Åre med mamma, pappa och fyra
syskon. Med vintern i blodet fanns inget annat
yrkesval än att börja på skidgymnasium. Livet
var ju skidor och berg. Och det gick strålande
för Kajsa. Hon blev svensk mästare i parallellslalom, storslalom, störtlopp samt alpin
superkombination och tog hem två världscupmedaljer. Hon var dessutom uttagen till OSlandslaget och tävlade både 2010 och 2014.
Men framgången hade sitt pris.
Efter att ha både tränat intensivt och
kämpat hårt under många år för att nå sina
tävlingsmål mål tog kroppen stryk både fysiskt
och psykiskt. Hon beskriver det som att hon
blev tunnelseende och fokuserade blint på

Det är mycket som ska fixas innan säsongen
sätter igång och Kajsas jobb har redan startat
för fullt. När vintern kommer är Funäsdalsberget
redo att ta emot alla typer av åkare, såväl elit
som absoluta nybörjare.

skidåkningen alldeles för länge. Det blev en
ettårig paus för att återhämta sig, där planen
var att köra vidare mot hemma-VM i Åre, men
hon kände att det fick vara bra. 10 år i landslaget fick räcka.
KARRIÄREN LADES PÅ HYLLAN, MEN INTE
SKIDORNA Vad gör man efter en elitkarriär?
Det finns inget lätt eller rätt svar. Kajsa valde
att plugga i ett år och coacha andra skidåkare.
- Att vara elitidrottare är fantastiskt med
alla resor, utmaningar och tävlingar. Det är
svårt att bara byta liv och livsstil när man
levt för något så intensivt och länge, berättar
Kajsa. Sedan bestämde hon sig för att flytta till
Bruksvallarna. Vad hon ville jobba med uppenbarade sig först efteråt. När det öppnade sig en
plats som Race Director på Funäsdalsberget
sökte hon tjänsten på en gång, och fick jobbet.
- Som inbiten alpinnörd och före detta elitåkare så kändes det som ett roligt och utmanande jobb. Det är fantastiskt att få fortsätta att
arbeta med det jag älskar, fast på ett helt annat
sätt, säger Kajsa.
Även om det var ett tufft beslut att lägga
karriären på hyllan, så är hon nöjd och tycker att

det ska bli härligt med ett mer ”vanligt” liv. Ett
liv som såklart även det är fyllt av skidåkning.
Istället för att vara den som åker på träningsläger och tävlar så är hon nu den som arrangerar dem. Och det finns ingen bättre plats än
Funäsfjällen att göra det på.
ELITBACKAR, ÄVEN FÖR NYBÖRJAREN
Funäsdalsberget är i sig ett relativt ”litet” berg.
men med fantastiska förutsättningar. Det finns
så många möjligheter här för alla slags åkare
och gör att man verkligen kan utvecklas, både
som nybörjare och elit.
- För till Funäsfjällen och Funäsdalsberget
kommer alla typer av åkare: freeriders, jibbers,
banåkare och snowboardåkare. För att inte
glömma längdåkare.
- En av anledningarna är såklart den tidiga
och snösäkra säsongen, en annan den stora
variationen i backar och åkning, säger Kajsa.
- Det gör att Funäsdalsberget verkligen är en
plats man kan utvecklas som åkare på.
Kajsa poängterar att en del av det som gör
att åkarna kan maximera sin utveckling är
omloppstiden, att man hinner med många
åk, får många timmar i benen och kan variera

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE

Funasfjallen_nr7_19-20.indd 15

15

25.10.19 09.35

TÄVLINGS- OCH TRÄNINSGSANSVARIG KAJSA KLING

Kajsa har många ideér för att utveckla Funäsdalsberget
för såväl barn och ungdomar som elitåkare.
FOTO: Rickard Bergstedt.

träningen för att både få till fart och teknik.
För att lyckas i alpina tävlingar krävs det att
man kan köra varierat. Funäsdalsberget har
med sina 300 meter den högsta fallhöjden i
Funäsfjällen. Systemet har både utmanande
svarta backar med tuffa partier, lång och
böljande åkning, samt roliga skogspartier och
ett parkområde. Det finns också gröna, lätta
backar som passar dem som står på skidor för
första gången. Även elitåkaren börjar sin karriär
i de lätta backarna.
En annan anledning som gör att Funäsdalsberget är så bra för träning och träningsläger är att det är nära till allt.
- En sak man vill åt på läger är att det ska
gå smidigt och att allt ska stämma. Upplägget
är ofta varierat med hårda fysträningar och
långa pass i pjäxorna, för att inte glömma mat
och vila. Man vill inte behöva ta sig långt och
ska inte heller behöva göra det: här finns allt
samlat på en plats, berättar Kajsa. Något som
såklart också är sant för vilken åkare som helst;
det är tufft att vara ute i backarna en hel dag.
VINNANDE TRADITION Funäsdalsberget har
en lång tradition av att framgångsrikt anordna både tävlingar och träningsläger; allt från
europacuper för både damer och herrar, till
deltävlingar och final i ungdoms-SM. Landslag
från hela världen har valt att träna i backarna,
bland annat från alpländer som Frankrike,
Schweiz och Österrike, men även länder som
exempelvis Brasilien.
Att det är bra och populärt redan idag är
inget Kajsa ser som ett hinder för att utveckla
det ännu mer. Hon vill ta tillvara på och behålla
den kunskap som finns idag och sen addera
sina egna erfarenheter som hon samlat på sig
genom hela sin karriär. Att ha rest världen över
för träningar och lopp gör att hon varit med om
fantastiska upplevelser och lärt sig av saker
som fungerat mindre bra. Om man bara ser till
världscuperna, har hon hunnit genomföra 179
olika lopp. Lägg därtill otaliga andra tävlingar
som till exempel senior- och ungdoms-SM.
En specifik tävling som Kajsa har som
förebild är världscuptävlingen i Lake Louise,
16

KAJSAS TIPS FÖR
ATT UTVECKLAS
PÅ SKIDOR:

Det finns så många
möjligheter här för alla
slags åkare och gör
att man verkligen kan
utvecklas, bådesom
nybörjare och elit.

Kanada. Det är inte tävlingen i sig utan särskilt
människorna runt som skapar tävlingen. De
har ett funktionärsgäng som de tar så väl hand
om att man särskilt måste ansöka till för att få
vara med, trots att det är enormt mycket jobb.
- De lägger sina semestrar för att få vara en
del av det som skapas på berget och kan jag få
till hälften av det dem lyckas med: gemenskap
och glädje i kombination med hårt arbete, är
jag mer än nöjd, berättar Kajsa.
De kortsiktiga målen är väldigt praktiska:
att bli ännu tydligare i vad man som skid-destination kan och vill erbjuda. Idag kan till
exempel alla backar användas för träning i
samband med läger, särskilt under lågsäsong.
Det betyder att man har alla möjligheter och
kan sätta ihop läger som passar olika typer

TID I BENEN
Åk mycket och ofta. Det är fördelen
här med att vi har en så lång
säsong. Du hinner garanterat få
dina timmar ute i backen.
TRÄNA VARIERAT
Det är inte bara skidbenen som ska
bli vana, det är viktigt att ha en stark
kropp. Både kondition och styrka
hjälper till. Att göra lite av varje och
inte begränsa sig träningsmässigt
gör att man blir mer komplett
som skidåkare. Och sen såklart en
variation ute i backarna med olika
underlag, fart och teknik.
LYSSNA OCH LITA PÅ DIG SJÄLV
Det kan vara svårt, men det
jag främst tar med mig från de
framgångar jag hade under min
karriär är förmågan att lyssna på
mig själv. De gånger jag lyssnat inåt
på vad jag vill, på vad som är viktigt
för mig, och utifrån det tagit hjälp
av andras expertis har jag nått som
allra längst. Att ha självtillit och att
lyssna på sig själv innebär inte att
man ska klara av, kunna allt och
göra ALLT själv, det är omöjligt.
Att däremot utgå från sig själv och
stå stark för det man tror på för att
sedan ta den hjälpen man behöver
är i min mening rätt väg.

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN
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av åkares behov. Långsiktigt berättar Kajsa att hon ser att
Funäsdalsberget fortsätter att växa som en nationell alpin
ungdomsarena.
- Vår spets idag är att vi lockar europacupåkare, de som
redan är mitt i en skidkarriär. Jag vill kunna samarbeta ännu
närmare dem och sammanföra dem med våra barn- och
ungdomsläger, så att nästa generations elitåkare kan lära
sig av och få inspiration från dagens elitåkare på riktigt nära
håll, säger Kajsa stolt.
Men drömmarna slutar inte där. Även om hon är ansvarig
för träning och tävling på Funäsdalsberget så ser hon potentialen i destinationen Funäsfjällen.
- Tillsammans kan vi erbjuda något unikt som inte finns
någon annan stans!, säger hon.
I Funäsfjällen lär Kajsa bli kvar länge. Det är en plats hon
varit på ofta genom hela livet, och alltid haft ett gott öga till.
Och nu äntligen får bo och leva i.
- Det är så fantastiskt vackert här, oavsett säsong. Och
genuint. Det fullt av traditioner och historia, men utan att
bli omodernt. Det är ett område där alla är så vänliga och där
varje människa får plats och ingen lämnas utanför. Det är
det som lockade hit mig.

Funäsdalsberget erbjuder varierad åkning med relativt kort omloppstid: viktiga delar
när du vill utvecklas som skidåkare. FOTO: Emrik Jansson
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Med fjällen som
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FUNÄSFJÄLLEN JUNI - AUGUSTI
2019

INSPIRATION

Oktoberfest
- NU BÖRJAR FESTEN MED

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

ÄLG - FÅGEL - SVAMP &

BÄR -

- OKTOBER 2019
FUNÄSFJÄLLEN AUGUSTI
29.07.19 17.35
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VILL DU SYNAS
I VÅRAT MAGASIN?
Ta kontakt med Fjällvärlden Event AB för mer
information - info@fjallvarldenevent.se
eller 070 - 639 72 21

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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FLYTA FRAM
Det finns 610 km skoterleder i Funäsfjällen, varav 150 km
går över högfjället i ett av Sveriges vackraste fjällområden. De fem meter breda
skoterlederna prepareras kontinuerligt för att hålla toppklass, och det är en underbar
känsla att flyta fram på snön över fjället. Om man inte har skoter själv kan man hyra en, eller följa
med på en guidad skotertur, om man vill känna sig extra trygg.
FOTO: EMRIK JANSSON

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

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

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

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

FUNÄSDALENS HHF - Guide för dig med egen skoter.
070-539 43 26 | funasdalenshhf.se
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SKOTERIET - Tännäs. 0684-290 10 | skoteriet.se
SKOTERÅKARNA FUNÄSFJÄLLEN - Ljusnedal
0684-211 00 | skoterakarna.se

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN
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EVENT OCH ARRANGEMANG

STORT, SMÅTT & GOTT

I FUNÄSFJÄLLEN

Det händer nästan alltid något spännande i Funäsfjällen. Här har vi valt ut några
extra roliga gobitar som händer nu i vinter. För samtliga aktiviteter och evenemang
besök funasfjallen.se/aktiviteter

TÄVLINGAR

FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

FUNÄSDALSBERGET
EUROPACUP herrar,
29-30 november 2019
EUROPACUP Damer,
2-3 december 2019
FIS TÄVLING
5-6 december 2019
LILLA VÄRLDSCUP kval
9 januari 2020
FIS tävling 11-12 januari
UNGDOMS-SM kval,
17-19 & 24-26 januari 2020
BRUKSVALLARNA
BRUKSVALLSLOPPET
16-17 november 2019
NORDIC SKI MARATHON
4 januari 2020
FJÄLLTOPPVECKAN
15-19 april 2020
TÄNNDALEN
1:A MAJ TROFÉN Klassisk parallellslalomtävling och avslutning på
tävlingssäsongen i Sverige. 1-3 maj
2020.
JOHAN ERIKSSON
INVITATIONAL 24-26 april 2020.
Stadioncross mitt i skidbacken.
Skandinaviens bästa sköterförare
tävlar om 100 000 kr i prispengar.

SKIDLÄGER

MIKAELAS SKIDSKOLA
YOGA- OCH SKIDLÄGER
12-15 december 2019, 9-12

Fjälltoppveckan i Buksvallarna, 15-19 april bjuder på många roliga och spännande tävlingar

januari, 6-9 februari och 5-8 mars
2020 på Bruksvallsliden.
VASALOPPSLÄGER med
Mattias Svahn och Fischer –
12-15 december på Bruksvallsliden
VÅRLÄGER 2-5 april, tillsammans
med Hotell Bruksvallsliden och
Alewalds.
PINNENS RACING Många fullbokade läger men finns ev. platser i
grupp 2 kvar den 13-14 januari.
UPPTÄCK JULOVSTRÄNING
OCH PÅSKTRÄNING! Hör av er
till: info@pinnens.com. Där kan du
även kan boka både privata lektioner
och gruppbokningar i mån av tid.

JUL

ÖVRIGT

JULMARKNAD 30 november
& 1 december: Byalaget håller
julmarknad på Risnäset.

GRATIS STICKCAFE Den första
onsdagen i månaden kl. 18 på Nya
Jonssons möts stickintresserade.
Alla är välkommna!

JULSKYLTNING 1 DECEMBER
i Funäsdalens by. De flesta butiker
håller öppet 12-17 och du hittar
roliga tävlingar och fina erbjudanden. Från 15.00 tänds marschaller
i hela byn.

TÄNNÄSKRÖKETS
JULMARKNAD 22 december,
kl. 11.00-14.00. Handla julklapparna från lokala hantverkare.
TÄNNÄSKRÖKETS
UPPESITTARKVÄLL
23 december, med underhållning
från Jens Persson (Förbokas)
JULBORD Under december kan du
boka ljuvliga julbord! Bland annat på
Eriksgården.

Stickcafé hos Nya Jonssons
första måndagen
i månaden kl 18:00.
Välkommen!

JUL- OCH NYÅRSVECKOR
HOS TÄNNDALEN
Mellan 23 december -3 januari kan
du åka skidor med Bärra Blåbär,
utforska fikaspåret, testa på
randoné och köra fem-kamp.
Du kan även förboka både julbord
och nyårssupé!

UNTRACKED FILM TOUR
23 november kl.18.00 på
Fjällmuseumet. Välkommen till en
fartfylld filmkväll tillsammans med
tidningen Åka Skidor.

LÖSSNÖHELG MED TOPPTUR I
RAMUNDBERGET
31 januari - 3 februari 2020 med
Friluftsfrämjandet. Bli bättre på
lössnöåkning och topptur med
erfarna ledare. Mer information:
www.friluftsframjandet.se.
SKOTERHELGEN I TÄNNDALEN
24-26 april 2020. Prova nästa
års skotermodeller, god mat,
skotertävling, underhållning samt
mycket mer.

För mer information
kan ni alltid se vår hemsida:

funasfjallen.se
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Vi förmedlar bostäder i
hela Funäsdalen. Ring oss
så hjälper vi dig!
Vintern närmar sig och intresset för ett eget fjällboende är
stort bland våra kunder. Har du en bostad som du funderar
på att sälja? Eller är det så att du kanske behöver hitta något
stötrre eller mindre boende i fjällvärden? Vi hjälper dig gärna!
Kom in till oss på Rörosvägen 40 eller ring på 0684-210 00.

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
Facebookgruppen Spår & leder i Funäsfjällen.

www.josotning.se

Hur ser ditt ventilationssystem ut hemma?
Genom bra och ren ventilation kan du minska
risken för hälsoproblem.
Ventilationsrengöring berättigar till ROT-avdrag!

VÅRA TJÄNSTER
OVK-besiktningar samt rengöring
av ventilationssystem
Alla förekommande besiktningar som
gäller eldstäder och rökkanaler
Sotning och Brandskyddskontroll
Mindre plåtarbeten, beslag, skorstenshuvar,
takstegar, glidskydd etc
Termografering med värmekamera
Vi har även försäljning av reservdelar och filter till
ventilationsanläggningar samt reservdelar till de
flesta förekommande lokaleldstäder på marknaden.

JO Sotning • 0651-109 84 • ljusdal@josotning.se
Härjedalssotarn • 0684 -120 00 • herjedalen@soventgroup.se
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TÄNNÄS

VILDMARKSBYN

hyra - skidpass - shop - led/spårkort

ett eget
ställe i fjällen

BILLIGAST
SKIDHYRA!

Tännäskröket erbjuder boende i lägenheter
och vackra fjällhus inredda med möbler från
Norrgavel. Med skidbackar som bjuder på
spännande och variationsrik skidåkning i
fyra väderstreck samt längd- och skoterspår
alldeles runt knuten. Välkommen att boka
din fjällsemester hos oss!

HYR DIN UTRUSTNING HÄR
FÖR FUNÄSFJÄLLENS
BÄSTA PRISER

köp ditt liftkort hos oss
GÖR ER REDO FÖR BACKEN REDAN PÅ VÄGEN

Butiken laddad med nyheter
VI HAR FYLLT BUTIKEN MED MÄNGDER AV NYHETER
OCH KAMPANJER. VÄLKOMMEN IN!

bokning@tannaskroket.se / tel 0684-240 00
www.tannaskroket.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM FÖR AKTUELLA KAMPANJER
& ÖPPETTIDER. NI HITTAR OSS I TÄNNÄS, DÄR VÄG 311 & 84 MÖTS.

BYGATAN 2, TÄNNÄS / TEL 0684-240 10 / INFO@SPORTLADAN.SE

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

FJÄLLVATTNETS
STUGBY

BUTIK MED ALLT FÖR DITT
VINTERFISKE & FRILUFTSLIV
-MINILIVS -FISKEKORT
-LED & SPÅRKORT -INFOPOINT
-ROGENS NATURINFORMATION
-ARJONS SPORTFISKEMUSEUM

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM. TEL 0684-242 00
INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE

Turskidåkning av bästa sort,
mysigt boende i timmerstugor.
Nära Tännäskröket.

Hyrskoter & skotersafari
Hyrskoter och skotersafari
i Funäsfjällen
i Funäsdalsfjällen
skoteriet.se,
0684-290 10
Skoteriet.se

Hyr eller köp andelar se hemsida.

www.fjallvattnet.se

0684-29010

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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FOTO: EMRIK JANSSON

MED MASKIN

ELLER FÖR EGEN MASKIN
Att få uppleva fjällens oändliga vita lugn. Att fara fram genom fjällbjörkarna, över
toppar och runt de stora massiven. Det är en magisk känsla. Oavsett om du tar dig
fram för egen maskin på ett par längdskidor eller flyger fram på en skoter.

Fjällens storslagenhet upplevs lika bra tillsammans
med vänner som ensam med sina egna tankar.

I

Funäsfjällen samsas skoteråkarna med längd-, skate- och turskidåkarna. Här är ytan stor nog för alla. Med över 61 mil skoterled, 30 mil
preparerade längdspår och 45 mil turspår finns det gott om utrymme.
Projektet spår och leder håller i skrivande stund på att bygga ut och
förbättra lederna för en ännu större upplevelse. Bland annat kommer ett
nytt skyltsystem att testas för att göra det enklare för alla att hitta de
olika vackra turerna.
På skoterryggen når du långt och kan upptäcka platser dit du aldrig
hinner på ett par skidor –åtminstone på en dagstur. Varför inte besöka
Skarvarna, Skenören och Anåfjället eller utforska någon av alla våra
andra turer? Har du själv inget skoterkort kan du alltid följa med på en
guidad topptur.
Toppturerna kan du såklart också välja att göra på ett par lagg och
för egen maskin utforska fjället i lugn och makligt takt. Om du inte vill
slå norrmannen Anders Nyggard det vill säga. Han är trefaldig vinnare
av Nordenskiöldsloppet som kallas världens längsta skidlopp - 22 mil
tar man sig i klassisk stil från Purkijaur till Jokkmokk. Vill man ta en
pallplacering där får man räkna med att åka hela sträckan på 12 timmar.
22

Men kanske är det inte i den takten man bör lägga sin ambition en
solig vinterdag. Att röra sig framåt tillsammans med vänner eller familj
duger gott och är mer njutningsfullt.
De många skoter-, längd- och turspåren sammanstrålar ofta vid en
våffelstuga, toppstuga eller café. Där kan man slå sig ner och möta upp
hela familjen för att fortsätta att njuta av dagen tillsammans, oavsett hur
man valt att ta sig dit.

LEDFRÅGOR
Har du några frågor kring lederna är du välkommen att
kontakta våra ledvärdar på 070-266 78 51.
Du kan också ladda ner appen Track4 där du hittar
ledinformation, när de preparerades och även
om av- och pålastningsplatser för skoter.

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN
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FOTO: EMRIK JANSSON

MED MASKIN ELLER FÖR EGEN MASKIN

På väg över Flåten kan man se Helags
skymta i horisonten. FOTO: Rickard Bergstedt

TVÅ HÄRLIGA
SKOTERTURER
Det finns många fantastiska turer
(och två friåkningsområden) att välja
på men här har du två fantastiska
turer att njuta av i vinter.
STORSJÖ - HELAGS
Om du startar i Funäsdalen har du
130km preparerad led framför dig.
Du far fram genom varierad natur –
från gammal urskog genom knotiga
fjällbjörkar till ett snötäckt kalfjäll. En
heldag för hela familjen!

FOTO: EMRIK JANSSON

Det smakar fantastiskt med
våffla efter en skid- eller
skotertur i frisk luft.

LEDKORT
Ledkortet till skoterlederna kan du köpa på du
köpa på funäsfjällen.se,
och hos de som hyr ut
snöskotrar.

VÅFFELTUR 1
En perfekt tur som ”bara” tar en halvdag med sina 55km. Du utgår från
antingen Funäsdalen eller Tännäs
och kommer sedan fram till Falkboets
våffelstuga där njutningen väntar. Är
du ingen våffelälskare finns det även
mackor och soppor.

Fjällnäs till Bruksvallarna via
Svalåtjärn kallas Solskensturen.

TVÅ VACKRA FJÄLLTURER
Förutom de preparerade spåren finns även
450km rösade leder. Vi har valt ut två av våra
fjällfavoriter att dela med oss av.
Tänk på att fjällspåren körs upp först vecka 7.
FJÄLLNÄS - BRUKSVALLARNA
En vacker sträcka på 18 km som går via Svalåtjärn.
Du startar vid Nordic Skis informationstavla några
hundra meter bortom Fjällnäs hotell och fortsätter
sedan ut och upp på kalfjället. Innan turen
avslutas kommer du till Knallens toppstuga
där du kan ta en välbehövlig paus.

Starta och avsluta en fin
skidtur i Hamra.

FOTO: EMRIK JANSSON

HAMRA RUNT
Du startar vid linbanans station i Hamra och tar dig
förbi storkläppen på sluttningen längs Svansjön.
Leden rundar därefter Svanåkläppen och går ner
till Tänndalsvallen. Därefter kommer du ner i dalen
och fortsätter runt tillbaka till Hamra.

På rösade leder är
alla välkomna.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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DEN GODA JULEN
Det är dags att tänka på julgåvorna till
familj, vänner, anställda & kunder.
Vi har flera olika färdiga alternativ!

~ JULLÅDA - EXKLUSIV ~

~ JULLÅDA - STOR ~

~ JULLÅDA - MELLAN ~

~ JULLÅDA - LITEN ~

Öppet 21dec till maj
Även sommar öppet

~ RÖKT RENBOG ~

Beställ på 0684-202 25 eller info@bruksvallarnasrokeri.se
www.bruksvallarnasrokeri.se

I underbar fjällmiljö får ni
njuta av våfflor, go´fika,
lunch, middagar

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

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

Nina

Malin

Aktuella objekt finns på www.funasdalenfastighet.se Mob 0705-88 61 27 info@funasdalenfastighet.se
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VÄRLDSKLASS
300km preparerade längdspår och 450 km rösade leder, i Funäsfjällen har du alltid längdskidåkning i
världsklass i din närhet. Du kan starta var som helst i Funäsfjällen, här finns möjlighet att hitta sin egen
favorit och njuta fullt ut av längdskidåkningen. Du kan upptäcka nya spår varje dag om du vill.
Funäsfjällen öppnar möjligheter för alla: barnfamiljer, motionärer och världselit.
FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

SPÅRKORT
Du kan lösa spårkort på en mängd serviceställen som
turistbyrån, boendeanläggningarna,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 använda kortet.
Barn och ungdomar t.o.m.15 år åker gratis.

TYP AV KORT.............................................. PRIS
DAGSKORT............................................... 100
3-DAGARS............................................... 260
7-DAGARS ............................................... 490
SÄSONGSKORT.................................... 1000
SÄSONGSKORT INNAN 1 DEC ............ 800成

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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VI ÄR

STOLTA
LEVERANTÖRER
TILL FUNÄSFJÄLLEN

Norrlands Största Profilföretag
Läs mer om oss på meri.se

•
•
•
•

SKOTERUTHYRNING
SKOTERTILLBEHÖR
SKOTERMENYER
STUGSERVICE

Stefan 0702-298 407 | www.bruksvallarnasskoteruthyrning.se

SE ALLA VÅRA STATIONER PÅ: WWW.QSTAR.SE/STATIONER

jobmeal.se

Vi hjälper dig med din och ditt företags trygghet.

26

www.lfz.se

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

Funasfjallen_nr7_19-20.indd 26

25.10.19 09.36

9-11 juli 2020

Välkomna!

* 4 - 6 ord. bäddar, 48 kvm
* Fri wifi & gemensam tvättstuga
och vallabod
* 50 m till barnspår, varierande
Nordic Skispår 3 – 30 km sling
or, elljusspår och fjälleder
* 6 km till Funäsdalsbergets
alpina med FunäsGondolen
* 6 alpina skidområden på
ett liftkort
Sörmov. 212, 840 96 Ljusnedal
Tel. 070-511 3600
sormons.stugby@telia.com
www.sormonsstugby.z.se

Sveriges vackraste cykellopp

SVERIGES
VACKRASTE
MTB LOPP
UPPLEVELSER FÖR LIVET!

••• Info & anmälan - fjallturen.se •••
SHOPPINGE

N

SKIDÅKNING

EN

UPPLEVELSE
RNA

FUNÄSFJÄ
DIN GUIDE TILL

VILL DU SYNAS
I VÅRAT MAGASIN?

OS-MÄSTARINN

AN

STINA
NILSSON

MATEN

Marie & Ida Klockervold

FJÄLLTUREN

Välutrustade stugor mitt i Nordic Ski-systemet

MÄNNISKOR

NA

LLEN

om varför hon
väljer
Funäsfjällen igen
och igen...

PISTÖRENS

hemlighet

Vart drar dom
känner berget?som

5 TIPS

Ta kontakt med Fjällvärlden Event för mer
information - info@fjallvarldenevent.se
eller 070 - 639 72 21

för att bli en
bättre längdskidå

kare
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Älskade
skidåkning

1

NOVEMBER

- DECEMBER

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

www.funasdalenberghotell.se

2018

27.09.18 18.37

Stugor i alla storlekar,
för alla årstider.
Tel: 070 - 242 82 84
www.bruksvallarnas-stugby.nu

Bokning 0684-155 80
Lullen 070-20 49 000
www.lullen.nu

Rörosvägen 17 Funäsdalen
0684-215 15
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Härliga idrottsevent säsongen 2019/2020
Bruksvallsloppet | 16-17 november (2019)

Bruksvallarna är synonymt med tidig snö och säsongens första
skidåkning, en tävling med 30-åriga anor. I år genomförs Bruksvallsloppet som nationell tävling där internationella åkare får
dispens att tävla. | bruksvallsloppet.se

Nordic Ski Marathon | 4 januari (2020)

Ett långlopp i klassisk terräng runt Bruksvallarna och Ramundberget. I början av januari 2020 genomförs den femte upplagan, som
förutom att vara seedningsgrundande till Tjejvasan och Vasaloppet
nu även är seedningsgrundande till Birkebeinerrennet i Norge. |
nordicskimarathon.se

Ramundberget Trail | 18 juli (2020)
En fantastisk och rejäl fjällupplevelse i området
kring Ramundberget. Det samiska namnet för trail
är gieje och du kommer att befinna dig på
historisk mark med de finaste vyerna,
precis som samerna gjort genom
alla tider. | ramundbergettrail.se

Fjälltoppveckan | 15 -19 april (2020)

En av Sveriges största skidtävlingar och en fantastisk vecka med
skidpropaganda för såväl, elit, barn och ungdom samt motionär.
2020 blir den största någonsin med över 2.000
starter, med finaler i såväl VW Cup som Scandic
Cup, SM i sprintstafett, 100 meter Supersprint,
Stora och Lilla Fjälltopploppet samt
Knallcrosssen. fjalltopploppet.se

Fler event och information - Bruksvallarna.se
28
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Transport, Godsleveranser & Kranbilstjänster
Per 070-3491037 | Jens 070-5989333
Komimilla är förstahandsvalet när
det gäller samarbetspartners inom
bygg- och entreprenad- branschen i
Härjedalen. Totalentreprenaden ger dig
en unik trygghet och bekvämlighet
under hela byggprocessen.
Vår målsättning är att arbeta så nära
våra beställare som möjligt, leverera
kvalitet och ha de nöjdaste kunderna.

DIN KOMPLETTA
PARTNER INOM
BYGG- & ENTREPRENAD
0684-214 00 | KOMIMILLA.SE | INFO@KOMIMILLA.SE

VI UTFØRER ALLE TYPER
BYGGEARBEID
Fra graving til nøkkelferdig, fra koje til slott,
i Norge og Sverige.
Allt från renovering till nyproduktion.
Ring eller maila oss för pris och förslag.

KONTAKTA OSS PÅ TEL: 070 - 730 26 21
e-mail: bruksvallarnasvvs@gmail.com
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Upplevelserna

DU INTE VILL MISSA I VINTER
Det må låta självklart, men ibland de det självklara man är blind för. Så, oavsett om du är
fast boende, besökt Funäsfjällen i alla år, eller är precis ny som besökare är detta
några av de upplevelser som sätter guldkant på tillvaron.

NYA UTMANINGAR
Oavsett om du är nybörjare eller proffs
finns det alltid något nytt att lära. Är
du klassisk carvingåkare kan du testa
att köra telemark, eller byta skidorna
mot en monoski. Man är aldrig för
gammal för att lära sig nya tricks!
Eller för all del förfina sin teknik. Vill
du ha tips på vägen kan du boka plats
på någon av våra proffsiga skidskolor. Eller ta skidåkningen till nya
höjder genom att boka topptur med
helikopter för att njuta av helt orörd
pudersnö i utmanande terräng.
FOTO: EMRIK JANSSON

LÅNGA
GOURMETMIDDAGAR

FOTO: EMRIK JANSSON

Skäm bort dig själv med mat som
kommer nästgårds ifrån. På Skoogs krog
kan du exempelvis njuta av en fyrarätters
meny med råvaror de själva odlat och
samlat från skogens skafferi. Hos Àrran
i Tännäs kan du uppleva rustika rätter
med bybryggd öl, eller varför inte dela på
en fjällpizza med renkött i Funäsdalen.
Upptäck alla de matskatter som
Härjedalen har att erbjuda.

30
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UPPLEVELSERNA DU INTE VILL MISSA I VINTER

FOTO: EMRIK JANSSON

TOTAL
AVSLAPPNING
Låt dig själv och dina
skidtrötta muskler få
slappna av och njuta av en
spabehandling. Sjunk ner i en
varm jacuzzi på Eriksgårdens
hotell och spa eller boka
en helkroppsbehandling på
Fjällnäs. Varför inte ta ett par
lugna varv i poolen hos hotell
Funäsdalen eller boka en
massage hos Hyttelyx för att
göra dig redo för nästa dag
fylld av äventyr.

JAKTEN PÅ DEN
PERFEKTA VÅFFLAN
Våfflor är nästan en självklar del av
varje fjällsemester. De varma och
frasigt guldbruna våfflorna förgyller
vilken tur som helst. Anta utmaningen
att upptäcka alla Funäsfjällens
våffelstugor för att njuta av en ny vy
till varje våffla. Ett eget äventyr i sig.
Maila gärna till info@funasfjallen.se
och berätta vilket som är ditt
favoritställe.

FOTO: EMRIK JANSSON

FOTO: MYSKOXCENTRUM

ETT STORSLAGET LITET URTIDSDJUR
FÅNGA DIN EGEN MAT
Vill du jobba för din mat kan du boka ett fiskepass, packa skotern
med isborr, ett pimpelspö och en lina med tafs och pirk. Glöm inte
ta med renskinnet och en termos kaffe och njut medan du väntar
på att till exempel harr, öring, eller röding nappar.

I ett hägn utanför Tännäs kan du få se ett av våra mest
sällsynta djur - myskoxen. De fluffiga varelserna är sällsynta
här i Sverige med bara ett fåtal djur i det vilda. Genom ditt
besök får du inte bara uppleva deras storslagenhet utan
stöttar också bevarandet av dem i Sverige.
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Funasfjallen_nr7_19-20.indd 31

31

25.10.19 09.37

NYHETER!

HAMRA LIVS
EXKLUSIVA
SKIDOR

Ny livsmedelsbutik
i Tänndalen

U

nder julen 2019 öppnar en ny livsmedelsbutik i
Hamra, Tänndalen. Butiken är ca 800 kvadratmeter stor och den ersätter den gamla butiken, Hamra
Närköp. Hamra Livs är en toppmodern livsmedelsbutik med
blandat sortiment som styrs efter säsong. I anslutning till butiken finns även ett kafé med gott om sittplatser för fikasugna
kunder och trötta skidåkarben.

i limiterad utgåva framtagna
av Hamra sportshop

J

akten på det bästa och att alltid överträffa
gästens förväntan har alltid varit vårt motto i Hamra
Sportshop, därför har vi länge sökt med ljus och lykta
efter de perfekta skidorna. Nu har vi funnit dem.
Våra egna handbyggda skidor i limiterad utgåva om
endast 10 exemplar av av varje modell. Hamra
skidtraditions skidor är handbyggda hos
familjen Panatti i
Chiavenna, Italien.
Älskade av riktiga
skidåkare.
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PISTPARK
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Pris: från 14 900kr
Hamra Sportshop
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SKIDORT FÖR BARNFAMILJER

OFFPISTBERG
2018/2019

2018/2019

SPARA TID

Boka boende, fjällpasset,
skidskola och uthyrning
online på
funasfjallen.se
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SKIDORT FÖR BARNFAMILJER

TOPPTURSOMRÅDE

2018/2019

2018/2019

Visste du att?

D

u kan både boka boende, aktiviteter, skidhyra och köpa liftkort på
våran hemsida funasfjallen.se? Bokar du skidhyra och kort redan
innan du kommer upp sparar du tid och allt är färdigt att hämta när
du ankommer. Har du frågor angående detta, ta gärna kontakt med oss på
telefon 0684-155 80 eller epost info@funasfjallen.se.
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Vinterparadiset*
för snöälskare
Där vägen tar slut, mitt bland Härjedalens vackra fjäll,
ligger snösäkra Ramundberget. Här har du nära till allt;
lugnet, äventyret och åkning i världsklass
med gott om utrymme i spår och skidbackar.
Veckorna 2–6 och 10–13 är det läge för skidsemester.
Fina priser på skidpass och boenden.
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FJÄLLPASSET
Vårt skipass kallar vi för Fjällpasset. Fjällpasset gäller för alla alpin- och
längdanläggningar inom Funäsfjällen. Dessutom ingår kvällsskidåkning, natursnöoch upplevelsegaranti, ja till och med gratis skidbuss. Ett gott råd är att köpa skipass
och hyra utrustning samt boka skidskola i god tid så att allt finns
på plats när du kommer hit.
FOTO: RASMUS EKMAN

SKIDUTHYRNING OCH
SKIDSKOLOR
TÄNNÄS

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

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

PRIS VUXEN
470
925
1315
1795
1995
2150
5555

PRIS UNGDOM**
370
730
1060
1295
1500
1690
4425

*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
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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

MESSLINGEN

KAPPRUETS SKIDSKOLA
/ SKIDUTHYRNING
Skiduthyrning & skidskola.
0684-260 70 | kappruet.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
MER INFO PÅ FUNASFJALLEN.SE
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KULTUR OCH NATUR

Meningen med föreningen
Ideella föreningar har sedan mycket länge varit allra först på plan när det gäller att
identifiera nya behov och problem i samhället. Ofta har man haft rollen som sociala
pionjärer. Hur ser dessa frågeställningar ut i Funäsfjällen?
TEXT: OLA HANNERYD, MUSEICHEF HÄRJEDALENS FJÄLLMUSEUM

E

tt exempel på en sådan tidig verksamhet är Härjedalens Fornminnesförening, som bildades redan 1894.
Bakgrunden var inte att en grupp historieintresserade
människor tyckte att det var trevligt att träffas i Funäsdalen.
Det handlade snarare om att formulera ett svar på större
samhällsproblem: industrialiseringen, utflyttningen av ungdomar från landsbygden och ett upplevt hot från den alltmer
växande turismen. Man önskade själv berätta sin historia med
utgångspunkt i gamla föremål, som man nu kunde rädda kvar
– istället för att de följde med turisterna hem som pittoreska
inredningsdetaljer i de nya villastäderna runt Stockholm eller
hamnade på museerna ute i landet.
För drygt tio år sedan identifierade Fornminnesföreningen
ett nytt samhällsbehov - nämligen det om samarbete mellan
olika sektorer. Det var en tid då partnerskap började diskuteras,
och svaret i vårt fall blev Härjedalens Fjällmuseum AB, ett
bolag som ägs gemensamt av Stiftelsen Jamtli, Härjedalens
kommun och Härjedalens Fornminnesförening. Verksamheten kunde nu få garantier för en långsiktig finansiering – i en
tid då det annars började bli tydligt att de ekonomiska stöden
till de ideella föreningarna i landet minskade i takt med att
kommunerna lade allt mer resurser på upphandling.
Idag är det uppenbart att det inom den privata sektorn finns
en ökad medvetenhet om ett bredare samhällsansvar och
större intresse för sociala frågor. Det är inte bara ett svar på omvärldens förväntningar, utan handlar också om företagets
självbild och vad man önskar kommunicera inom den egna
organisationen. Samarbetet med det ideella föreningslivet ökar.

Kan vi hitta nya
allianser – föreningsliv,
företag och besökare
– för en hållbarare i
framtid i fjällen?

Så. Vilka aktuella samhällsfrågor har den ideella sektorn
identifierat just nu i västra Härjedalen? Det handlar förstås
om hållbarhet. Det är ett område som tidigare inte fått så stor
uppmärksamhet här. Kanske har det hittills tagits för givet att
naturnära verksamheter i Norrlands inland också är hållbara?
Nätverket Hållbarhet Funäsfjällen har just börjat formera sig
kring klimat- och miljöfrågor, och går att följa på Facebook.
Lägg därtill frågeställningar om social hållbarhet, och vi kan
åstadkomma verklig förändring! Vet företagarna hur kidsen på
orten mår? Vad vill de? Hur ser de på utvecklingsprojekten i
fjällvärlden? Varför återvänder de flesta ungdomar inte?

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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LET’S HOPE YOU
NEVER
NEED THEM.
M A M M U T AVA L A N C H E
SAFETY PRODUCTS.

M A M M U T. C O M

Nästa nummer ute vecka 50
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