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LYCKA FÖR 
DIG OCH  
FÖR MILJÖN 

Barn som som känner anknytning till na-
turen är lyckligare, visar ny forskning. 
Även vuxna blir, efter en dag eller två 

på fjället, nöjda och harmoniska. Oavsett om 
de tagit sig fram på cykel eller till fots. 

Studien från Sonora Institute of Technology 
visar, förutom lycka, att närvaron i naturen 
även stärker ett hållbart beteende. Dagens 
unga blir inte bara gladare av naturen, de 
kommer även lyckas med att rädda planeten. 
Forskarna visar även att bristen på naturnära 
upplevelser alltså är en risk för miljön. 
 
När jag vandrar på Skarsfjället eller cyklar 
mot Mittåkläppen med den yngre generatio-
nen kan det skapa ett beteende som ger oss 
en hållbar framtid. Det är ett bra bidrag till 
både lycka och en hållbar framtid. 

Mats Lennartson
VD Destination Funäsfjällen

Mats Lennartson
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tanndalen.com    |    0684-155 00

Fjällcykling för
hela familjen

5

Har du provat att cykla mountainbike på
kalfjället med utsikt över hela fjällvärlden
och slingrande stigar under däcken? Inte?
Då har du en alldeles speciell upplevelse 
framför dig!

nya cykelleder!
Premiär 4 juli

Tänndalen
Fjällcykelpark

Stor cykelfest
i Tänndalen!

VINN EN BIL
CYKLA EN MIL

Lördag den 25 juli 2020 är det
dags för den första upplagan av

Cykla en mil vinn en bil i vackra
Tänndalen. Bansträckningen är
lättcyklad och hela familjen kan
delta. Alla som kommer i mål är
med i utlottningen av en SEAT

Arona till ett värde av 210 000 kr.

Anmälan och mer information

cyklaenmilvinnenbil.se
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MÄSTARNAS MÄSTARE

För fem år sedan lade Anders 
Södergren tävlingsskidorna på 
hyllan. Efter den avslutade elit- 
karriären har han bland annat  
ställt upp i både Fjälltopploppet 
och Fjällturen. Men kanske mest 
imponerande är att han under  
våren 2019 tog hem segern i  
SVT:s ”Mästarnas mästare”.  

TEXT: CLARA SJÖLUND    FOTO: JOAKIM LAGERCRANTZ 

Trots en avslutad elitkarriär inom längd- 
skidåkningen gillar Anders Södergren 
fortfarande att utmana sig själv. Vinsten 

i SVT:s tävlingsprogram ”Mästarnas mästare” 
är bara ett av många tecken på att tävlings- 
instinkten lever kvar. Fina resultat i Fjälltopp-
loppet som är en av landets största skidtävlingar 
och Fjällturen som anses vara Sveriges vackraste 
MTB-lopp är två andra. En gång tävlings- 
människa, alltid tävlingsmänniska. Men idag med 
andra prioriteringar. 

Redan som ung upptäckte Anders Funäsfjällen 
då han besökte Bruksvallarna för tävling och 
träning. Platsen med goda förutsättningar för 
träning både sommar och vinter har idag blivit lite 
som ett andra hem. Stugan som familjen byggde 
under 2004 besöker de så fort tiden finns.  

– Innan barnen nådde skolålder åkte vi till 

stugan i Bruksvallarna titt som tätt och vi kunde 
spendera hela vårvintern där. Idag finns tyvärr inte 
lika mycket tid och vi får anpassa oss efter skollov, 
säger Anders.  

Enligt Anders är vårvintern den bästa årstiden 
att spendera i Funäsfjällen. Skidorna kan han då 

sätta på sig direkt utanför stugan och med siktet 
inställt på dagens utvalda fjälltopp skejtar han 
fritt fram på skaren.  

– Till stugan i Bruksvallarna åker vi för att må 
gott och vara ute i naturen, säger han.  

När fjället torkat upp efter vårvinterns sista snö 
byter Anders ut skidorna till cykel. Det som nyss 
var perfekt preparerade skidspår förvandlas till 
cykelleder och på fjället tinar utmanande stigar 
fram. Även om vintern och sommaren kanske 
tycks vara varandras motsatser finns det vissa 
likheter.  

Man befinner sig i samma  
miljö, byter bara underlag.

MÄSTARNAS 
MÄSTARE 

på både cykel och längd



7BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE

MÄSTARNAS MÄSTARE

Jag vet att jag inte kör  
lika fort idag, men  

när man kör då kör man.

ANDERS  
SÖDERGREN 

ÅLDER: 42 år. 

BOR: Östersund och stugan  
i Bruksvallarna.  

GÖR: Jobbar som sponsorcoach  
på svenska skidförbundet.  

FRÄMSTA MERITER:  
OS-guld och brons i  

4x10 km, sex VM-medaljer  
och två gånger segrare av  

Holmenkollens femmil.  
Vinnare av ”Mästarnas  

mästare” 2019. 

– Man befinner sig i samma miljö, byter bara 
underlag. Det går att välja nästan samma leder 
vare sig det är sommar eller vinter, säger Anders 

En av anledningarna till varför Anders gillar att 
spendera mycket tid i Funäsfjällen är på grund 
av den inspirerande träningsmiljön. För honom 
höjer det kvalitén på träningspasset. Idag tränar 
han fem till sex pass i veckan, vilket är ungefär en 
tredjedel av den mängd träning han lade ner under 
åren som elitaktiv. På vintern består träningen 
främst av längdskidor och under sommaren cyklar 
han ett par gånger i veckan. Kanske blir det några 
fler pass på cykeln när Fjällturen närmar sig. För 

att tävla är något han fortfaran-
de tycker om. Däremot har han 
en annan inställning till det dag.  

– Tiden som elitskidåkare 
innebar ständig förberedelse 
inför kommande tävlingar. Idag 
vill jag ha en mer avslappnad 

inställning och anmäler mig sällan till tävlingar 
långt i förväg, istället hoppar jag på det som dyker 
upp, säger Anders Södergren.  

En utmaning som Anders hoppat på ett flertal 
gånger är Fjällturen. Den varierande och inspirer- 
ande miljön är en av anledningarna till varför  
MTB-loppet blivit en favorit.  

– Fjällturen är en lagom utmaning rent tekniskt 
och fysiskt tufft utan att du behöver vara ett 
fys-fenomen, säger han.  

Det är på sensommaren, när myggen försvunnit, 
som Anders helst plockar fram cykeln. Precis som 
under vintern kan han starta direkt utanför stugan. 

Precis som på vintern tar han sikte på en för 
dagen utvald fjälltopp. Men när han cyklar gör han 
det inte bara för de fina vyernas skull. Ett pass på 
cykeln är effektiv träning på grund av den höga 

Över: Anders i fint driv in mot mål på Fjällturen 2019

Till vänster: Skidåkare är fantastiska! Anders Södergren vann mästarnas mästare 2019. 
Årets version är det inte mindre än tre skidåkare med: Ida Ingemarsdotter, Frida Hansdotter 
och Henrik Winstedt. Missa inte årets säsong som börjar den 8 mars! 
FOTO: Janne Danielsson/SVT 
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FJÄLLTUREN 2020 
Fjällturen är ett av Sveriges vackraste cykellopp. 2019 
var det tre tävlingsdagar och aktiviteter under en hel 
vecka med totalt 1500 starter. Oavsett distans får du en 
makalös upplevelse utöver det vanliga. Du kan också välja 
mellan olika underlag beroende på vilken slags cyklist du 
är. Det finns till och med ett lopp för dig som älskar att 
köra el MTB.

70 KM ULTRA   
Söker du en rejäl utmaning? Välj det tuffaste loppet med 
70 km i vacker fjällterräng med ca 1500 höjdmeter. 

58 KM SPORT & 58 KM MOTION  
Bra hård, men inte riktigt ultrasugen? 58 km i tuff 
fjällterräng med ca 1200 höjdmeter är en utmaning nog. 

35 KM MOTION 
En kortare variant av vårt flaggskepp 58. Start i 
Funäsdalen och målgång i Ramundberget. Du njuter 
fortfarande av en fjället. 

28 KM MOTION  
Nybörjare eller ute efter en lättare distans? Turen går från 
Funäsdalen med vy över Funäsfjällen, mestadels på fina 
grusvägar och asfalt. 

9 KM  
Du startar du på skidstadion i Bruksvallarna  
och följer rullskidbanan till Ramundberget. 

TOUR DE FYRFASEN  
Tour De Fyrfasen består utav två lopp, Mikelina Race och 
ungdomsloppet TDF, ”Tour De Fyrfasen”. 

LAPIERRE ELECTRICAL RACE  
En  bana på 35 km  för el mtb. 

149 KM LANDSVÄG  
Är du ett fan av snabb, len cykling? Landsvägslopp med 
otroliga vyer! Loppet går genom två länder. 

98 KM LANDSVÄG, NYHET!  
2020 års nyhet är en fin bana runt Aursundet 
 i Norge. Start och mål i Vauldalen. 

55 KM LANDSVÄG  
55 km, ett motionslopp på landsväg som tar dig från 
Vauldalen till målet i Ramundberget. 

MÄSTARNAS MÄSTARE

4 TIPS TILL DIG SOM VILL  
CYKLA I FUNÄSFJÄLLEN 

1 RAPPORTERA VAR DU TÄNKT CYKLA 
Precis som alltid när man är ute på fjället bör man tänka på  

säkerheten. Rapportera var du tänkt cykla och ta med dig en  
telefon i fall något skulle hända.  

2 VÅGA LÄMNA GRUSVÄGARNA 
Våga stick ut i terrängen och ut på lederna. Då får du på bästa 

möjliga sätt uppleva vyerna som Funäsfjällen har att erbjuda.  

3 HELDÄMPAD CYKEL  
En heldämpad cykel kommer förändra helhetsupplevelsen.  

Du blir en bättre cyklist och nedförsbackarna blir roligare.  

4 SPARA LITE KRUT I BENEN 
Om du, precis som Anders Södergren, ska eller funderar på att 

cykla Fjällturen kommer här ett värdefullt tips av en som varit med förr. 
Spara lite krut i benen till en början, det kommer fler uppförsbackar.  

intensiteten och behöver därför inte alltid vara så långt för att ge bra effekt. Något som 
gör sig bra i en vardag där träningen inte längre är ett jobb.   

Med en elitkarriär i ryggen och genom att hålla träningen igång året om är Anders  
förberedd att hoppa på olika utmaningar som lockar. Trots den till synes avslappnade 
inställningen kommer tävlingsmänniskan tillbaka så fort starten går.  

– Jag vet att jag inte kör lika fort idag, men när man kör då kör man, konstaterar Anders. 
Oavsett årstid eller utrustning, tävling eller träning kommer Anders Södergren till 

Funäsfjällen för att fortsätta utmana sig själv och för att vistas i den inspirerande och 
varierande miljön.

Hela fjälltoppveckan har över 1500 starter. Du hittar allt från långa sträckningar på leriga flowtrails 
till snabba landsvägsdistanser. 
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Kontakta mig  
vid intresse.

Jannie Lindberget, 
Fastighetsmäklare

070 751 05 16 
jannie@lindbergetmakleri.se

Tomter med byggrätt om 200 kvm - Pris 575 000 kr. 
Anslutningsavgift för kommunalt V/A ingår i priset.

Rörosvägen 7, 840 95            Funäsdalen            www.lindbergetmakleri.se

BYGG NYTT I KÅVAN 
VID FUNÄSDALSBERGETS FOT
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Fyll på 
med energi!
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Vi erbjuder nya och flexibla lösningar för små och stora 
företag i en unik miljö, där lugn och ro går före stress, 

där naturligt står över det onaturliga, där ett handslag är 
lika mycket värt som ett skrivet avtal.

Här finns värdskapet, den personliga värmen, den goda 
maten, de tillgängliga fjällen 365 dagar per år, det lokala 

engagemanget och inte minst sega fjällbjörkar!

SÄLJ & MARKNAD  •  PARTNERS

PER-ÅKE 070-639 72 21 | MICHAEL 070-664 50 07                               

www.fjallvarldenevent.se

Since 1982

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

ATV • GRÄSKLIPPARE • ALLT TILL SKOG & 
TRÄDGÅRD • SLÄPVAGNAR SAMT MÅNGA 

BRA BEGAGNADE SKOTRAR

Härjedalen, så mycket mer än bara 
vinter! 
Svenska fjällen är så mycket mer än skidåkning och vinter. Upplev 
t.ex. vandring, cykling och fiske i ett vackert fjällen i sommarskrud. 
Vi hjälper dig att hitta din oas i vackra Härjedalen. 
Ska du köpa, värdera eller sälja din bostad i Härjedalen? Vänd dig med 
förtroende till oss på 0684-210 00.
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Året är 2080, gårdagens elbilar kör helt på solenergi. Den fysiska mobiltelefonen är ett minne blott. 
Men vandringen, cyklingen och livet i Funäsfjällen är på det stora hela ganska likt. Detta är tack vare 

ett långsiktigt arbete som började redan för 60 års sedan. 

HÄR SPÅR VI 
FRAMTIDEN 

Ledprojektet i Funäsfjällen arbetar för att lederna ska 
vara lika fina för dom kommande generationerna, som 
för dom som använder vår vackra fjällvärld i dag.

FOTO:  EMRIK JANSSON
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Låt oss börja idag: just nu pågår ett stort ledprojekt runtom i 
Funäsfjällen. Men det är egentligen större än så. Syftet är att fort- 
sätta utveckla en levande och hållbar natur och bygd för att man  

både ska kunna besöka och bo i Funäsfjällen även om 60 år. Idag sliter  
tyvärr turismen på områdets spår och leder på ett ohållbart sätt. 

– Vi har ett stort behov och ansvar att ta hand om vår natur. Det är  
många som vandrar, cyklar, åker skoter eller längd här, och summan av allt 
är att naturen inte klarar belastningen. Det ska vara så liten påverkan som 
möjligt, smala singletracks inte breda tvåfiliga stigar, berättar Petter Eurenius 
som är projektledare för Spår & Leder i Funäsfjällen. Arbetet började redan 
sommaren 2018 och pågår i 3,5 år. Bland mycket annat så utvecklas cykling- 
en i området och ett av målen är att kunna ha ett gemensamt cykelpass 
för hela Funäsfjällen. Ett kort där du kan upptäcka med flowig stigcykling,  
härliga stigningar och snabba utförsbackar i alla anläggningar. Projekt- 
gruppen arbetar också med att förbättra hållbarheten lederna, ser till att alla 
besökare hittar och får rätt information och utvecklar drift samt underhåll av 
lederna för framtiden. 

EN STÖRRE UPPGIFT     Men projektet är större än så, det berör både leder 
och människor. Ett exempel är ett nytt skyltsystem för hela Funäsfjällen. 

– Vi har i arbetet med skyltsystemet värderat tillgänglighet, tydlighet och 
säkerhet, berättar Petter. Är du ute och vandrar på fjället ska du ju alltid ha 
med dig karta och kompass, men skyltarna ska hjälpa tid att hitta rätt på 
ett enkelt sätt. 

– Rätt skylt på rätt plats är en devis vi jobbar med, det sparar både resur-
ser och ger en bättre fjällupplevelse, fortsätter han. 

Petters roll som projektledare handlar mycket om samordning. Det gäller 
att försöka ta med alla inblandade i beräkning, det handlar om kommun, 
bybor, samebyar, länsstyrelsen, fastighetsägare, besökare m.fl. Vi upplever 
att alla vi strävar mot samma mål: att Funäsfjällen ska fortsätta vara den 
underbara plats den är idag – och helst ännu lite bättre, berättar han. 

NATUREN FRAMFÖR ALLT   Men det är inte bara människor som det 
behöver visas hänsyn till. Man måste ofta väga naturens hållbarhet mot 
upplevelsen som leden skapar. 

– Det betyder att vi först undersöker om naturen ens klarar belastningen 

av en befintlig eller ny led. Gör den inte det så ska det inte vara en led där. 
Sen ser vi på om vi kan flytta leden, eller delar av leden, till t ex mer fast mark. 
Utöver det så kan vi förstärka leden genom att t ex stena, grusa, spånga, 
kavla eller geonäta. Förra året stängde vi faktiskt av några leder på platser 
där naturen behövde vila och återhämta sig. 

Idag består Funäsfjällen sommartid av 43 mil cykling, 30 guldturer – vilka 
lämpar sig både för vandring och löpning, 60 toppar över 1000 meter och 
flertalet paddelleder. I den närmaste framtiden hoppas man kunna utveckla 
ridleder, fortsätta utveckla cyklingen, vandringen och paddlingen. Men 
naturen består. Så oavsett hur mobiltelefonerna kommer se ut om 60 år, är 
planen att du ska kunna njuta av samma makalösa fjällupplevelse som alltid. 

PETTERS BÄSTA VANDRINGSTURER: 

Guldturen på Anåfjället och cykelleden de nya cykellederna 
vid Mittåkläppen är favoriter på sommaren. På längden så är 

Fjällnässpåret makalöst fint. Man får börja med en del uppför från 
parkering men det är väl värt när man kommer upp. 

 Likaså är skoterleden över Skenörsfjället en höjdare. Jag antar att 
det är Funäsfjällens lättillgängliga högfjällsupplevelser  

som jag uppskattar mest.

HUR TYCKER DU ATT MAN SKA 
SPENDERA EN SOMMARVECKA I 

FUNÄSFJÄLLEN? 

Ta chansen att cykla några dagar på högfjället och i våra  
liftburna flowtrails i tre olika liftanläggningar. Sen varvar du  

det med dagsturer i vårt Guldturssytem. Det finns så många olika 
sevärdheter, naturtyper och upplevelser och Guldturerna ger dig 
en bra möjlighet att se områdets variation och storhet. Allt från 
1000-åriga hällmålningar i Messlingen till vår nyaste led runt 

Svanåkläppen i Tänndalen. Paddling på Ljusnan  
är både lättillgängligt och vackert och för den mer  
äventyrliga familjen vill jag tipsa om klätterleden  

på Funäsdalsberget. 

HÄR SPÅR VI FRAMTIDEN

Fjällcykling när den är som härligast: Njut av vindlande spår både uppför och utför.
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UTSTÄLLARE INOM JAKT  •  FISKE  •  HÄST  •  HUND  •  MAT  •  MOTOR 
UNDERHÅLLNING  •  HELIKOPTER  •  BARNENS GAME FAIR  •  SKJUTNING

FRILUFTSLIV  •  HANTVERK & MYCKET MER

BRUKSVALLARNAGAMEFAIR.SE

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN
31 JULI - 1 AUGUSTI 2020

063 - 51 09 09
info@stormheli.se

INFORMATION PÅ
WWW.STORMHELIWORKS.SE

VI FLYGER I FUNÄSDALSFJÄLLEN 
ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR 

UNDER SOMMARMÅNADERNA 

Sörmovägen 212 · 840 96 Ljusnedal · Tel. +46 (0)70 511 36 00
sormons.stugby@telia.com  ·   sormonsstugby.se sormonsstugby
Välkomna! 

* Vandrings- och cykelleder direkt från stugan 
* 150 m till Ljusnan, ingår i Fiskepasset
* 18-håls golfbana, 1 km 
* Naturskönt Bruksområde
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Stugor i alla storlekar,
för alla årstider. 
Bokning 0684-155 80
Lullen 070-20 49 000
www.lullen.nu

Rörosvägen 17 Funäsdalen

 
0684-215 15

Tel: 070 - 242 82 84
www.bruksvallarnas-stugby.nu 0684-25025 / 070-6885050  | funasdalenbowling.se

Funäsdalen Bowling
Golf  & Sportsimulator

Här finner ni den utrustning ni önskar och behöver  
för er vistelse hos oss i Funäsfjällen
www.funasdalenberghotell.se

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

      Nina      Malin

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! 

STOR EFTERFRÅGAN 
PÅ FJÄLLBOENDE!

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

Funäsdalsberget är en lättillgänglig topp mitt i Funäsdalen. För att 
komma upp till toppstugan kan välja utmaningen att klättra via  
ferrata leden med utrustning, man kan springa den rejäla 
uppförsbacken eller vandra. Har man en vilodag, kan man ta  
gondolen upp till fikat.  FOTO: Joakim Lagercrantz

SNABBGUIDE -  FUNÄSFJÄLLEN
200 FJÄLLSJÖAR OCH ÖVER 300 KM STRÖMMANDE VATTEN 
Funäsfjällen är ett av Sveriges största fiskekortområden. Oavsett om 
du föredrar fiske med fluga, spinn eller bara fiska från ekan så finns här 
något för dig. 

SVERIGES BÄSTA TRÄNINGSARENA? Med otroligt vackra leder och 
lättillgänglig terräng är möjligheten för fjällöpning, cykling, paddling eller 
rullskidor ute i frisk luft aldrig långt borta. Här finns till och med gym med 
utsikt, för dom dagarna det är lite ruggigt.

PADDLA KANOT ELLER KAJAK På fjället eller i ån, nära byn eller i 
orörd natur? Valet är ditt, med flera uthyrare och guidade turer är det 
mycket att välja mellan.

TVÅ FJÄLLGOLFBANOR Visste du att två av Sveriges vackraste och 
mest spektakulära golfbanor finns i Funäsfjällen?

60 TOPPAR ÖVER 1000 METER, 30 Guldturer med olika graderingar  
och 10 lärorika och lekfulla KulTurer. Välkommen att testa vad som pass-
ar just dig och om du vill så kan du komponera en egen tur med hjälp av 
fjällkartan som kanske består av delar av en eller flera Guldturer.

RIDNING Upplev vildmarken från hästryggen. Du kan rida en halvdag, 
heldag eller ge dig ut på ett härligt kvällsäventyr. Hästarna är vana vid 
både nybörjare och erfarna ryttare.

423 KM CYKELLED Utifrån erfarenhet och dagsform kan du välja 
och vraka i MTB leder med den svårighetsgrad som passar dig. I tillägg 
har Funäsfjällen härlig landsvägcykling med fin asfalt och härlig lift- 
buren stigcykling för alla nivåer. Cyklar finns att hyra på plats.
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I min bästa 
väns fotspår

Kiba har fjällvandrat sedan han var en liten valp. Nu är han lika fjällfrälst som husse Linus. 
I sommar väntar fem fjälltoppar på att bestigas. 

TEXT: YASEMIN BAYRAMOGLU   |   FOTO: LINUS ZETTERLUND
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Om du händelsevis är en av hunden Kibas 
drygt 53 000 följare på Instagram vet du 
att är det något han älskar så är det att 

vara i fjällen, precis som husse Linus Zetterlund. 
Trots att de bor i Sundbyberg utanför Stockholm 
åker de till fjällen så ofta de kan. Så ofta att mån-
ga tror att de faktiskt bor där. 

– Jag åkte skidor som barn, men det blev 
som mest när jag var runt 20 och 
jag spenderade några säsonger i 
Funäsfjällen. Fram till för några år 
sedan var det bara skidåkning för 
mig. Det var det som drev mig till 
fjällen. Men för fyra år sedan åkte jag 
upp för att vandra. Sedan dess har 
besattheten av att åka skidor över-
gått till att bara vilja vara utomhus, 
säger han. 

För två år sedan kom hunden Kiba in 
i hans liv. Och sedan dess är fjällen 
deras gemensamma eldorado. 

– Nu planerar jag alla mina seme-
strar efter hunden. Jag planerar saker som jag vet 
att han uppskattar, säger Linus. 

Kiba var bara fyra månader gammal när det var 
dags för första turen. 

– Då var jag väldigt mån om att han inte skulle 
överanstränga sig. Det blev korta dagsturer på ett 
par kilometer, några enklare så kallade guldturer.  

Då hade Linus redan startat Kibas Insta-
gramkonto, som nu började växa explosionsartat. 

Andra turen var Kiba åtta månader. De ökade 
på vandringen till 7–8 kilometer. Tredje turen var 
mitt i vintern och då gick de bland annat på skidor 
mellan Ramundberget och Ösjöstugan. Kiba 
hade fyllt ett år och sprang i snön bredvid husse. 

Just där och då insåg Linus hur mycket Kiba 

tycker om det här med skidåkning. De hade 25 
sekundmeters motvind över fjället. När de skulle 
vända och åka hem var vinden lika stark, men nu 
hade de vinden i ryggen och det gick väldigt fort. 

– Kiba sprang bredvid mig och jag såg den 
totala euforin i hans ögon och jag kände att det är 
typ bara det här jag vill göra! Sedan blir det förstås 

mindre roliga dagar på kontoret för honom också, 
men jag försöker planera in bra tid för honom.  
Om man sätter sig in mer i hundens naturliga 
habitat så är det ju snarare fjäll och mark än att 
gå koppelpromenader i stan. Fast jag behöver 
det minst lika mycket som han. 95 procent av 
mitt jobb är digitalt och jag sitter väldigt mycket 
vid datorn. Då behöver jag de där kontrasterna, 

behöver komma bort. 

Med alla följarna på Instagram kom-
mer också oräkneliga frågor om vad 
man ska tänka på när man vandrar 
med sin hund. 

– Jag tror att det viktigaste är att 
ha koll på att hunden inte tar ut sig 
för mycket. De tycker ju att det är så 
himla kul och många har ingen själv-
bevarelsedrift på det viset, de bara 
fortsätter. Numera är det jag som 
sätter begränsningarna. Jag kom-
mer alltid bli helt slut före honom. 
På fjället är det noga att man har  

sin hund kopplad. En renägare har faktiskt  
rätt att skjuta om en hund går lös och jagar  
eller vallar renarna. Om den inte är som Kiba, vill 
säga, som håller sig till Linus och enbart vallar 
medlemmarna i det egna sällskapet för att se till 
att alla är med. 

– Han är väldigt social och glad. Jag har knappt 

Kiba sprang bredvid mig och jag såg 
den totala euforin i hans ögon och jag kände att 

det är typ bara det här jag vill göra!

I MIN BÄSTA VÄNNS FOTSPOR

Till vänster: HIGH FIVE! Uppe på Småhamrarna 
ovanför Andersborgs våffelstuga

Över: HUNDARNA FÖRST. Här finns plats för både 
små och stora fötter. 



18 DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

I MIN BÄSTA VÄNS FOTSPOR

sett honom arg. Han har bara ett läge – eufori! 
Men kolla regelverket för både området och 

tidpunkten på året innan du släpper din hund lös 
helt enkelt, tipsar Linus. 

Andra frågor som Linus ofta får rör utrustnin-
gen. Behöver man köpa en massa extra prylar till 
hunden? 

– Jag tror att många överkomplicerar det. Om 
man går i väldigt tuff terräng där det är mycket 
vassa stenar så kan man behöva boots till hun-
den för att skydda tassarna. Annars är det bra att 
ta med förband om det skulle hända något, men 

det ska man väl ha med i vilket fall som helst. 
Vatten behöver man inte bekymra sig för. 
– Jag bär nästan aldrig vatten. Det finns en 

så enorm tillgång på fint vatten i området. Kiba 
dricker när han är törstig. När det kommer till  
mat brukar jag däremot ta med lite mer än han 
äter hemma. 

  
När man frågar Linus om fina vandringsleder så 
rabblar han den ena efter den andra.  

– Den allra härligaste turen tyckte jag var från 
Klinkenspåret upp till Skarsfjället. Det är så himla 

LINUS ZETTERLUND

ÅLDER: 36 år. 

GÖR: Marknadschef på  
Röjk Superwear. 

BOR: Sundbyberg. 

FAMILJ: Sambon Victoria och  
Kiba, en australian shepherd  

på två år. 

FÖLJ KIBA PÅ INSTAGRAM:  
@aussiekiba. 

DRAMATISKT. I Blixgruvan ovanför Ramundberget är det 
dramatiskt såväl sommar som vinter.

FIKA MED UTSIKT. Glimtjärn ligger 
bara en kort promenad från Blixgruvan.
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I MIN BÄSTA VÄNS FOTSPOR

vackert hela vägen. Man går längs Ljusnan som 
sedan övergår i Tvärån, som man sedan följer upp 
på fjället och därifrån, vidare upp på Skarsfjället 
1594 meter över havet, säger han och fortsätter: 

– Men att gå upp till Ösjöstugan är nice 
på sommaren, där finns en sjö där man kan 
bada och jättefin utsikt över Skarsfjället. 
Mittåkläppen är också fint att gå upp för och har 
fin utsikt över Helags. Och så kan man äta våfflor 
i Djupdalsvallen. Sedan måste man ju nämna 
Helags! Gå från parkeringen i Kläppen till turist-
stationen, där äter man lite lunch och går sedan 
upp på fjället. 

Bästa stunden under en vandring då? Linus 
funderar. Sedan säger han att det faktiskt inte 
handlar om själva vandringen. 

– Den där stunden på dagen när man gör upp 
eld, någon sätter upp tältet medan andra blåser 
upp luftmadrasser. När Kiba lägger huvudet i 
mitt knä och jag kan se att han är helt slut och 
helt nöjd med att bara få vara med. 

I sommar blir det några dagars vandring i 
schweiziska alperna. Sedan väntar äventyret i 
Funäsfjällen igen. 

– Då ska vi göra de fem högsta topparna runt 
Ramundberget til fots har jag tänkt: Helags, 
Mittåkläppen, Skarsfjället, Anåfjället och Stor-
skarven. Och så ska vi paddla packraft på Rogen. 

Kiba kommer garanterat att ha koll på  
väskorna. För när de åker fram vet Kiba att det  
är något särskilt kul på gång. 

– Han är alltid med när jag packar och blir 
alltid extra stissig och förväntansfull när jag rullar 
väskan mot lägenhetsdörren. 

Den allra härligaste turen  
tyckte jag var från 

Klinkenspåret upp till 
Skarsfjället. Det är så himla 

vackert hela vägen. 

LÄGERLIV. Vila vid Skarsfjällets fot innan det var 
dags för toppbestigning dagen därpå.

FRAMME. Mysigaste stunden på dagen är när 
man får sätta upp tältet och fixa mat. Linus kusin 
Joel tänder elden i bakgrunden.

HÄSTMÖTE i Klinkenspåret 
utanför Ramundberget.

PACKA TILL HUNDEN 

BOOTS – men bara om ni ska gå i tuff 
terräng med vassa stenar. 

HANDDUK – att torka av tassarna på 
innan hunden går in i tältet. 

EXTRA MAT 

FÖRBAND – ifall olyckan är ute

TASSALVA – förebygger sprickor och 
skyddar mot fukt och även kyla.

NÅGOT VARMT att ligga på i tältet

GODNATT! Solnedgång på  
Anåfjällets topp i slutet av augusti.
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Att susa ned på hjul längs Hamrafjället eller vandra kring 
den ikoniska Mittåkläppen är helt underbart - och vi vill 
att det ska fortsätta vara lika underbart. Därför arbetar 
vi ständigt med underhållet av våra leder. Nu förbättrar 

vi bland annat våra cykelleder för både din och naturens 
skull. För att de ska vara lika fina idag som om 60 år.

Välkommen hit i sommar, nästa sommar, sommaren 
efter den och för all framtid.

För all
framtid

Upptäck alla våra leder på funasfjallen.se/sommar

Magnus Karlsson 
Kontaktperson Härjedalen

Tfn 0684-161 72

Frida Jennervall Faxing 
Företagsförsäkring

Tfn 063-19 34 47

Ola Rörborn 
Lantbruksförsäkring

Tfn 063-19 34 54

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!

RAMUNDBERGETS TOPP

Ösjöstugan

Giertebåvnestugan Svaaletjahke
Fältjägarstugan

Gruvorna

SKARSFJÄLLET 1594 m.ö.h MITTÅKLÄPPEN 1212 m.ö.h

FISKE i fjällsjöar och strömmande vatten.  
Finn lugnet och fiskelyckan hos oss. 

GOLF i dalegången med Ljusnan som hinder.  
Spela Sveriges klurigaste niohålsgolfbana. 

Djupdalsvallen 
våffelstuga VANDRING i en till synes orörd natur med  

varierande och lättillgängliga leder för hela familjen. 

RAMUNDBERGETS CYKELPARK Känn det perfekta 
flytet i flowtrailen och kör stigcykling över  

trädgränsen. Hyr cykel i dalen på Topsport. 

FJÄLLGÅRDSBANAN
MICKELINAS VÄRLD är full av bus och äventyr. Upptäck fjället 
och lekvärlden Källar’n på Fjällgården med hela familjen.

RIDNING i storslagen fjällmiljön. Upplev  
naturen och vyerna från hästens rygg.

Frihet.
I Ramundberget finns fjällcykling för alla. Cykla med vida vyer i cykelparken, 

längs stigar och leder, i pumptrack och teknikområde. Variera turerna  
utifrån lust och dagsform; vandra, paddla, golfa, fiska och rid. För barnen 

väntar Mickelinas värld både ute och inne. Sommaren är som bäst i det fria!

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

Bo 4 dygn för 3

Gäller hotellboende på  

Fjällgården och lägenheter  

med självhushåll.

MED HJÄRTA  
I FUNÄSFJÄLLEN

Rörosvägen 7, Funäsdalen               070 751 05 16               lindbergetmakleri.se  

MED HJÄRTA 
I FUNÄSFJÄLLEN
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utifrån lust och dagsform; vandra, paddla, golfa, fiska och rid. För barnen 

väntar Mickelinas värld både ute och inne. Sommaren är som bäst i det fria!
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Fjällgården och lägenheter  

med självhushåll.
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-Man kan tro att det skulle vara 
hemligt. Att ens fiskeställen 
skulle vara heliga. Till viss del 

kanske det är sant, men här i Funäsfjällen är fisket 
så pass bra och varierat att jag faktiskt inte längre 
har hemliga ställen. En av mina favoritplatser är 
uppe på högfjället: Svansjön. Men var jag fiskar 
beror ofta på vad jag är sugen på för stunden och 
hur vädret är, berättar Greger.

FISKA ÄR LIVET    Greger har fiskat hela livet. En 
av de första bilderna som finns på honom är när 
han sitter på sin pappas axlar på väg ut på fisketur. 
Idag, 53 år senare är han en fiskefrälst expert här 
i Funäsfjällen och det finns ingen stans där han 

älskar att fiska mer. 
 – Variationen som finns här har jag inte hittat 

någon annan stans. Både i naturen och vattnen, 
men också med fisken. Varje sort här utmanar en 
på olika sätt. I vattnen hittar du bland annat öring, 
fjällröding, harr och aborre. 

– Jag brukar ofta fiska i Tännäs, där är de särskilt 
kända för sin Storaborre och Tännsäharren™. 
Tännäsharren™ i sig är så känd att den skulle kun-
na vara ett eget varumärke, berättar Greger glatt. 

GLITTRANDE LYCKA    Alla fångster har sin charm, 
men vissa ögonblick är större än andra. Den 21 de-
cember 1989 höll han en blankögd skönhet i sina 
händer. 4 kilo och 54 gram. Det krävdes tre perso-

ner innan hon var ute. En glänsande pimpelöring. 
– Det var mitt livs fisk och utan de två andra 

hade det aldrig gått, en stod bakom och en sträckte 
ner händerna för att lirka ut henne ur hålet. En stor 
glittrande skönhet jag aldrig glömmer, berättar han. 

– Jag önskar att alla någon gång ska få uppleva 
den fiskelyckan.  

I Funäsfjällen är fiskesäsongen lång. På för-
sommaren berättar Greger att det är extra magiskt. 

– I dalgångarna smyger sig sommaren på. 
Insekterna vaknar och du kan fiska på öppna vat-
ten, men får du lust kan du fortfarande pimpelfiska 
på högfjället! 

PÅ KALLBLODIGT ALLVAR   Greger tar fiske 
på största allvar, det är viktigt för bygden- men 
framförallt för all glädje det ger. Inte bara den 
personliga glädjen, utan glädjen alla har som delar 
passionen för naturen och fiske. Därför har han 
valt att engagera sig i fiskeområdets bevarande i 

VÄLKOMMEN TILLdet heliga landet

Du kan prova många olika fiskesätt i Funäsfjällen, 
allt från spinnfiske och haspelfiske till att meta. 
Varje sätt har sin charm. FOTO: Joakim Lagercrantz

Många letar efter öringeldoradot, abbormeckat eller rödingparadiset 
hela livet. En som vet var de finns är Greger Lindström, Fiskefrälst 
expert och ordförande i Funäsdalens fiskeområden. 
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VÄLKOMNA TILL DET HELIGA LANDET

form av ordförande för Funäsdalens fiskeområde 
och som vice ordförande i Tännäs Funäsdalens 
FVOF: som nu i dagarna ingår fusion med varan-
dra. Tillsammans med flertalet fiskvårdsområden 
har man lyckats få till ett gemensamt fiskepass 
för områdenas upplåtna vatten 

– Fiskepasset är något jag önskat att vi haft i 
25 år och nu är det verklighet. Även om inte jag 
personligen var med och tog fram det. Men nu 
finns ett pass där du har tillgång till allt vatten och 
kan fiska fjällröding på högfjället med fluga ena 
dagen och maskmeta i dalen andra dagen. Det 
bästa är att varenda krona från fiskepasset går 
till att förbättra våra fiskeområden. Tillsammans 
i området har man också tagit fram den heliga 
fiskebibeln för Funäsfjällen. 

DEN HELIGA SKRIFT    Greger har i alla år rört 
sig genom området och kan nästan varenda sjö 
och småvatten som baksidan av sin hand. Med 
200 olika sjöar och 30 mil strömmande vatten 

är det inte lite kunskap. Den samlade kunskapen, 
tillsammans med erfarenheten från områdets 
alla andra experter finns att hitta ”Fiskeguiden 
till Funäsfjällen”. En skrift värd sin vikt i guld 
för den som vill upptäcka vattnens skimrande 
fiskeskatter. En genväg till det bästa fisket om 
du är nybörjare och en bibel för alla som redan är 
fiskefrälsta. 

Så när du köpt ditt fiskepass i någon av bu-
tikerna och packat med fiskeguiden: glöm inte 
att fråga efter de ”hemliga” ställena i området. 
Chansen är ganska stor att du blir tipsad om ett 
riktigt guldställe. Och är du nybörjare – bli inte 
förvånad när personalen önskar dig skitsfiske! 
Det är bara en bön om god fiskelycka. 

Den 21 december 1989 höll han en blankögd  
skönhet i sina händer. 4 kilo och 54 gram

FISKETIPS

Här finns det något för alla, både för 
blivande fiskare och erfarna entusiaster. 

FÖR NYBÖRJAREN: 
Korta avstånd och härliga vatten är bra 

att börja med eller för en familjefisketur. 
Att hyra en båt vid Tänndalssjön för 

att haspelfiska eller meta är en härlig 
tur. Eller att hitta varsin plats längs 
Ljusnans strömmande vatten eller 

Mittån. Lätt att ta sig dit och enkelt att 
njuta av allt det vackra och med allra 

största sannolikhet: fiskelycka! 

FÖR DEN ERFARNE: 
Klarar du en längre vandring 

eller högfjällets utmaningar är fisket 
underbart vid Bolagen och Vigeln mot 

svansjökläppens topp. Där kan du vara i 
timmar. Antingen tar du upp middagen 
eller kör catch and release. Tänk på att 
var beredd på eventuella väderomslag. 

På med vadarbyxorna och njut av timmar i den härliga fjällluften. FOTO: Joakim Lagercrantz

Ett vackert exemplar av  
Tännäsharren™. FOTO: Fiskecentrum

Fånga dina egna  
minnesvärda skönheter. 
FOTO: Fiskecentrum
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Tännäs vildmarksbyn

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  WEB WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE

TÄNNÄS TÄNNÄSVILDMARKSBYN VILDMARKSBYN

Guidade visningar 
till myskoxhägnet 
varje dag. 

www.myskoxcentrum.se

vildmarksbutik   -   fiskekort   -     aktiviteter

   

aktiviteter
BOKA DIN MYSKOXGUIDNING HOS OSS ELLER 
NÅGON AV VÅRA ANDRA AKTIVITETER. SJÄLV-
KLART GUIDAR VI DIG RÄTT TILL OMRÅDETS 
ALLA AKTIVITETER. VI TIPSAR ÄVEN OM VÅRA 
BÄSTA UPPLEVELSER I FUNÄSFJÄLLEN.

kampanjer
ALLTID AKTUELLA NYHETER & KAMPANJER I 
BUTIKEN. ALLT FÖR ATT DU SKA FÅ EN LYCKAD 
FJÄLLSEMESTER!  

 

 

  

  

´

BUTIK MED FISKEKORT, 
FISKEUTRUSTNING, 

MINILIVS

GUIDADE TURER,
AKTIVITETER

FISKEUTRUSTNING

 

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM
TEL 0684-242 00 

INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE
WWW.TANNASFISKECENTRUM.SE

Bröllop & konferens i storslagen fjällmiljö
www.tannaskroket.se // Tel 0684-240 00

Köp ditt eget fjällhus
Vackra liftnära fjällhus i sydvästligt läge, med storslagen utsikt mot fjällkedjan. 
Här i Funäsfjällens naturskönaste område kan du njuta av fjällkänslan såväl 
inomhus som utomhus, med påkostade materialval och en färgsättning i  
samklang med naturen. Gångavstånd till liftar, längd- och skoterspår, 
restaurang och centrumbyggnad. Vissa tomter med ski-in ski-out placering. 

Tännäskröket är en del av Funäsfjällen med sex alpina områden, 300 km 
längdspår, 610 km skoterleder, samt gemensamma cykel- & vandringsleder. 

Finansiera ditt husköp genom att teckna uthyrningsavtal med Tännäskröket 
i ett av fjällvärldens mest expansiva områden. Prisexempel fr. 3 100 000 kr
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Välkomna till oss!

BOENDE
Hos oss på Tännäskröket 
har du flera olika boenden 
att välja mellan med 
fjällen alldeles in på 
knuten. 

Restaurang arran
njut av god mat & dryck 
i härlig miljö. Missa inte 
vår populära pizzabuffé, 
varje fredag.

FIske
Med Rogens naturreservat 
runt knuten kan vi erbjuda 
fantastiskt fjällfiske i både 
stilla & strömmande vatteN.

CYKLING
I Funäsfjällen finns det 
cykelleder i storslagen 
fjällmiljö & vare sig du 
kommer med familjen eller 
som proff så finns det gott 
om leder att välja bland.

VANDRING
Den storslagna naturen 
i Funäsfjällen erbjuder 
en av Skandinaviens största 
fjällupplevelser för dig som 
älskar att vandra i fjällen.

NJUt i SPAKÅTAn
MEd bastu, relax 
och jaccuzzi efter 
en heldag på fjället.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  WEB WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE

TÄNNÄS TÄNNÄSVILDMARKSBYN VILDMARKSBYN

Guidade visningar 
till myskoxhägnet 
varje dag. 

www.myskoxcentrum.se

vildmarksbutik   -   fiskekort   -     aktiviteter

   

aktiviteter
BOKA DIN MYSKOXGUIDNING HOS OSS ELLER 
NÅGON AV VÅRA ANDRA AKTIVITETER. SJÄLV-
KLART GUIDAR VI DIG RÄTT TILL OMRÅDETS 
ALLA AKTIVITETER. VI TIPSAR ÄVEN OM VÅRA 
BÄSTA UPPLEVELSER I FUNÄSFJÄLLEN.

kampanjer
ALLTID AKTUELLA NYHETER & KAMPANJER I 
BUTIKEN. ALLT FÖR ATT DU SKA FÅ EN LYCKAD 
FJÄLLSEMESTER!  

 

 

  

  

´

BUTIK MED FISKEKORT, 
FISKEUTRUSTNING, 

MINILIVS

GUIDADE TURER,
AKTIVITETER

FISKEUTRUSTNING

 

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM
TEL 0684-242 00 

INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE
WWW.TANNASFISKECENTRUM.SE

Bröllop & konferens i storslagen fjällmiljö
www.tannaskroket.se // Tel 0684-240 00

Köp ditt eget fjällhus
Vackra liftnära fjällhus i sydvästligt läge, med storslagen utsikt mot fjällkedjan. 
Här i Funäsfjällens naturskönaste område kan du njuta av fjällkänslan såväl 
inomhus som utomhus, med påkostade materialval och en färgsättning i  
samklang med naturen. Gångavstånd till liftar, längd- och skoterspår, 
restaurang och centrumbyggnad. Vissa tomter med ski-in ski-out placering. 

Tännäskröket är en del av Funäsfjällen med sex alpina områden, 300 km 
längdspår, 610 km skoterleder, samt gemensamma cykel- & vandringsleder. 

Finansiera ditt husköp genom att teckna uthyrningsavtal med Tännäskröket 
i ett av fjällvärldens mest expansiva områden. Prisexempel fr. 3 100 000 kr

www.tannaskroket.se // fjallhus@tannaskroket.se // tel 0735-524 921

 

boka på bokning@tannaskroket.se eller tel 0684-240 00  •  Karl Johans väg 1, Tännäs  •  www.tannaskroket.se

Välkomna till oss!

BOENDE
Hos oss på Tännäskröket 
har du flera olika boenden 
att välja mellan med 
fjällen alldeles in på 
knuten. 

Restaurang arran
njut av god mat & dryck 
i härlig miljö. Missa inte 
vår populära pizzabuffé, 
varje fredag.

FIske
Med Rogens naturreservat 
runt knuten kan vi erbjuda 
fantastiskt fjällfiske i både 
stilla & strömmande vatteN.

CYKLING
I Funäsfjällen finns det 
cykelleder i storslagen 
fjällmiljö & vare sig du 
kommer med familjen eller 
som proff så finns det gott 
om leder att välja bland.

VANDRING
Den storslagna naturen 
i Funäsfjällen erbjuder 
en av Skandinaviens största 
fjällupplevelser för dig som 
älskar att vandra i fjällen.

NJUt i SPAKÅTAn
MEd bastu, relax 
och jaccuzzi efter 
en heldag på fjället.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  WEB WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE

TÄNNÄS TÄNNÄSVILDMARKSBYN VILDMARKSBYN

Guidade visningar 
till myskoxhägnet 
varje dag. 

www.myskoxcentrum.se

vildmarksbutik   -   fiskekort   -     aktiviteter

   

aktiviteter
BOKA DIN MYSKOXGUIDNING HOS OSS ELLER 
NÅGON AV VÅRA ANDRA AKTIVITETER. SJÄLV-
KLART GUIDAR VI DIG RÄTT TILL OMRÅDETS 
ALLA AKTIVITETER. VI TIPSAR ÄVEN OM VÅRA 
BÄSTA UPPLEVELSER I FUNÄSFJÄLLEN.

kampanjer
ALLTID AKTUELLA NYHETER & KAMPANJER I 
BUTIKEN. ALLT FÖR ATT DU SKA FÅ EN LYCKAD 
FJÄLLSEMESTER!  

 

 

  

  

´

BUTIK MED FISKEKORT, 
FISKEUTRUSTNING, 

MINILIVS

GUIDADE TURER,
AKTIVITETER

FISKEUTRUSTNING

 

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM
TEL 0684-242 00 

INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE
WWW.TANNASFISKECENTRUM.SE

Bröllop & konferens i storslagen fjällmiljö
www.tannaskroket.se // Tel 0684-240 00

Köp ditt eget fjällhus
Vackra liftnära fjällhus i sydvästligt läge, med storslagen utsikt mot fjällkedjan. 
Här i Funäsfjällens naturskönaste område kan du njuta av fjällkänslan såväl 
inomhus som utomhus, med påkostade materialval och en färgsättning i  
samklang med naturen. Gångavstånd till liftar, längd- och skoterspår, 
restaurang och centrumbyggnad. Vissa tomter med ski-in ski-out placering. 

Tännäskröket är en del av Funäsfjällen med sex alpina områden, 300 km 
längdspår, 610 km skoterleder, samt gemensamma cykel- & vandringsleder. 

Finansiera ditt husköp genom att teckna uthyrningsavtal med Tännäskröket 
i ett av fjällvärldens mest expansiva områden. Prisexempel fr. 3 100 000 kr

www.tannaskroket.se // fjallhus@tannaskroket.se // tel 0735-524 921

 

boka på bokning@tannaskroket.se eller tel 0684-240 00  •  Karl Johans väg 1, Tännäs  •  www.tannaskroket.se

Välkomna till oss!

BOENDE
Hos oss på Tännäskröket 
har du flera olika boenden 
att välja mellan med 
fjällen alldeles in på 
knuten. 

Restaurang arran
njut av god mat & dryck 
i härlig miljö. Missa inte 
vår populära pizzabuffé, 
varje fredag.

FIske
Med Rogens naturreservat 
runt knuten kan vi erbjuda 
fantastiskt fjällfiske i både 
stilla & strömmande vatteN.

CYKLING
I Funäsfjällen finns det 
cykelleder i storslagen 
fjällmiljö & vare sig du 
kommer med familjen eller 
som proff så finns det gott 
om leder att välja bland.

VANDRING
Den storslagna naturen 
i Funäsfjällen erbjuder 
en av Skandinaviens största 
fjällupplevelser för dig som 
älskar att vandra i fjällen.

NJUt i SPAKÅTAn
MEd bastu, relax 
och jaccuzzi efter 
en heldag på fjället.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  WEB WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE

TÄNNÄS TÄNNÄSVILDMARKSBYN VILDMARKSBYN

Guidade visningar 
till myskoxhägnet 
varje dag. 

www.myskoxcentrum.se

vildmarksbutik   -   fiskekort   -     aktiviteter

   

aktiviteter
BOKA DIN MYSKOXGUIDNING HOS OSS ELLER 
NÅGON AV VÅRA ANDRA AKTIVITETER. SJÄLV-
KLART GUIDAR VI DIG RÄTT TILL OMRÅDETS 
ALLA AKTIVITETER. VI TIPSAR ÄVEN OM VÅRA 
BÄSTA UPPLEVELSER I FUNÄSFJÄLLEN.

kampanjer
ALLTID AKTUELLA NYHETER & KAMPANJER I 
BUTIKEN. ALLT FÖR ATT DU SKA FÅ EN LYCKAD 
FJÄLLSEMESTER!  

 

 

  

  

´

BUTIK MED FISKEKORT, 
FISKEUTRUSTNING, 

MINILIVS

GUIDADE TURER,
AKTIVITETER

FISKEUTRUSTNING

 

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM
TEL 0684-242 00 

INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE
WWW.TANNASFISKECENTRUM.SE

Bröllop & konferens i storslagen fjällmiljö
www.tannaskroket.se // Tel 0684-240 00

Köp ditt eget fjällhus
Vackra liftnära fjällhus i sydvästligt läge, med storslagen utsikt mot fjällkedjan. 
Här i Funäsfjällens naturskönaste område kan du njuta av fjällkänslan såväl 
inomhus som utomhus, med påkostade materialval och en färgsättning i  
samklang med naturen. Gångavstånd till liftar, längd- och skoterspår, 
restaurang och centrumbyggnad. Vissa tomter med ski-in ski-out placering. 

Tännäskröket är en del av Funäsfjällen med sex alpina områden, 300 km 
längdspår, 610 km skoterleder, samt gemensamma cykel- & vandringsleder. 

Finansiera ditt husköp genom att teckna uthyrningsavtal med Tännäskröket 
i ett av fjällvärldens mest expansiva områden. Prisexempel fr. 3 100 000 kr

www.tannaskroket.se // fjallhus@tannaskroket.se // tel 0735-524 921

 

boka på bokning@tannaskroket.se eller tel 0684-240 00  •  Karl Johans väg 1, Tännäs  •  www.tannaskroket.se

Välkomna till oss!

BOENDE
Hos oss på Tännäskröket 
har du flera olika boenden 
att välja mellan med 
fjällen alldeles in på 
knuten. 

Restaurang arran
njut av god mat & dryck 
i härlig miljö. Missa inte 
vår populära pizzabuffé, 
varje fredag.

FIske
Med Rogens naturreservat 
runt knuten kan vi erbjuda 
fantastiskt fjällfiske i både 
stilla & strömmande vatteN.

CYKLING
I Funäsfjällen finns det 
cykelleder i storslagen 
fjällmiljö & vare sig du 
kommer med familjen eller 
som proff så finns det gott 
om leder att välja bland.

VANDRING
Den storslagna naturen 
i Funäsfjällen erbjuder 
en av Skandinaviens största 
fjällupplevelser för dig som 
älskar att vandra i fjällen.

NJUt i SPAKÅTAn
MEd bastu, relax 
och jaccuzzi efter 
en heldag på fjället.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  WEB WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE

TÄNNÄS TÄNNÄSVILDMARKSBYN VILDMARKSBYN

Guidade visningar 
till myskoxhägnet 
varje dag. 

www.myskoxcentrum.se

vildmarksbutik   -   fiskekort   -     aktiviteter

   

aktiviteter
BOKA DIN MYSKOXGUIDNING HOS OSS ELLER 
NÅGON AV VÅRA ANDRA AKTIVITETER. SJÄLV-
KLART GUIDAR VI DIG RÄTT TILL OMRÅDETS 
ALLA AKTIVITETER. VI TIPSAR ÄVEN OM VÅRA 
BÄSTA UPPLEVELSER I FUNÄSFJÄLLEN.

kampanjer
ALLTID AKTUELLA NYHETER & KAMPANJER I 
BUTIKEN. ALLT FÖR ATT DU SKA FÅ EN LYCKAD 
FJÄLLSEMESTER!  

 

 

  

  

´

BUTIK MED FISKEKORT, 
FISKEUTRUSTNING, 

MINILIVS

GUIDADE TURER,
AKTIVITETER

FISKEUTRUSTNING

 

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM
TEL 0684-242 00 

INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE
WWW.TANNASFISKECENTRUM.SE

Bröllop & konferens i storslagen fjällmiljö
www.tannaskroket.se // Tel 0684-240 00

Köp ditt eget fjällhus
Vackra liftnära fjällhus i sydvästligt läge, med storslagen utsikt mot fjällkedjan. 
Här i Funäsfjällens naturskönaste område kan du njuta av fjällkänslan såväl 
inomhus som utomhus, med påkostade materialval och en färgsättning i  
samklang med naturen. Gångavstånd till liftar, längd- och skoterspår, 
restaurang och centrumbyggnad. Vissa tomter med ski-in ski-out placering. 

Tännäskröket är en del av Funäsfjällen med sex alpina områden, 300 km 
längdspår, 610 km skoterleder, samt gemensamma cykel- & vandringsleder. 

Finansiera ditt husköp genom att teckna uthyrningsavtal med Tännäskröket 
i ett av fjällvärldens mest expansiva områden. Prisexempel fr. 3 100 000 kr

www.tannaskroket.se // fjallhus@tannaskroket.se // tel 0735-524 921

 

boka på bokning@tannaskroket.se eller tel 0684-240 00  •  Karl Johans väg 1, Tännäs  •  www.tannaskroket.se

Välkomna till oss!

BOENDE
Hos oss på Tännäskröket 
har du flera olika boenden 
att välja mellan med 
fjällen alldeles in på 
knuten. 

Restaurang arran
njut av god mat & dryck 
i härlig miljö. Missa inte 
vår populära pizzabuffé, 
varje fredag.

FIske
Med Rogens naturreservat 
runt knuten kan vi erbjuda 
fantastiskt fjällfiske i både 
stilla & strömmande vatteN.

CYKLING
I Funäsfjällen finns det 
cykelleder i storslagen 
fjällmiljö & vare sig du 
kommer med familjen eller 
som proff så finns det gott 
om leder att välja bland.

VANDRING
Den storslagna naturen 
i Funäsfjällen erbjuder 
en av Skandinaviens största 
fjällupplevelser för dig som 
älskar att vandra i fjällen.

NJUt i SPAKÅTAn
MEd bastu, relax 
och jaccuzzi efter 
en heldag på fjället.

Sommar ”AW” (FRE 15-19:00)
v.26-35 (mån-fre 9-15:00)
Bryggeripub och shop
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Vi ordnar 
Bryggerivisningar &   

 ölprovningar!

för större
grupper ring 
och boka!
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Det är farligt att vara fisk. Du börjar 
livet med oddsen emot dig. 
Men det har man i Tännäs försökt 
ändra på sedan 50-talet. 
FOTO: Fiskecentrum

Fisket har alltid varit en viktig del i 
Funäsfjällen. På många sätt livsviktig då 
det förr i tiden både var en källa till både  

inkomst och mat. För att bevara matfisket 
började man med fiskeodling i Tännäs, en tradi- 
tion som fortsätter än idag. Men förutom att 
bevara matfisket gör det även att sportfisket i 
Funäsfjällen är fantastiskt. 

På våren när harren börjar leka i Tännäs ger 
man sig varje år ut på tifiske. Men det är varken 
för mat eller sport. Syftet är att fånga och krama 
den fisk man fångar utan att fiskarna skadas. Att 

mjölka än fisk är att varsamt men stadigt liksom 
klappa den på magen tills att den släpper från sig 
rommen om det är en hona och mjölken om det är 
en hane. De släpps sedan tillbaka för att i godan ro 
fortsätta sina liv.  

Ofta får man ut 30 liter rom, vilket i slutändan 
ger ca 10.000 yngel. Rommen bär man ner 
från fjället till Tännäs Fiskecentrum och deras 
kläckningstankar. 

– Den befruktade rommen som inte vi fö-
der upp sätts ut direkt i vattnet igen, berättar 
Magnus Persson ansvarig på Tännäs fiske- 
centrum. Han är uppväxt i Funäsdalen och har 
efter 18 år i Östersund flyttat tillbaka till Tännäs 
med sin familj.   

– Just fisket här i Tännäs är makalöst, och det 
ska det få fortsätta att vara för alla som besöker 
oss, berättar han. Det är han tillsammans med 

dedikerade medarbetare som sköter hela. Men 
det är långt ifrån en dagisverksamhet, även om 
det också är precis vad det är. 

– När harren fiskas upp är det precis vår med 
knappa plusgrader ute, berättar Magnus. Och 
man vårdar fisken ömt länge innan den är redo för 
livet i de stora sjöarna.  

Men de är inte bara harren de skyddar. Nu är 
det även med i ett projekt tillsammans med 
Långåfiske för att skydda Grundsjörödingen™. 

Även Ljusnanöringen skyddas och odlas upp 
som sättfisk i ett samarbete med Hedevikens 
fiskeodling.  

– Att skydda fisken här är inte bara att värna 
om naturen, det är också att värna om kultur vi 
haft här i sedan urminnestider.  

LÄNGE LEVE FISKET

LÄNGE 
LEVE FISKET! 
 - NÄR FISKELYCKA BLIR TRADITION 

På väg tillbaka mot Fiskecentrum för att lägga 
rommen i kläckningstankar.

Den befruktade rommen som blir över sätts ut 
igen för att kläckas på naturlig väg.

Harren kramas försiktigt på sin rom och mjölke. 

Tännäs vildmarksbyn

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  WEB WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE

TÄNNÄS TÄNNÄSVILDMARKSBYN VILDMARKSBYN

Guidade visningar 
till myskoxhägnet 
varje dag. 

www.myskoxcentrum.se

vildmarksbutik   -   fiskekort   -     aktiviteter

   

aktiviteter
BOKA DIN MYSKOXGUIDNING HOS OSS ELLER 
NÅGON AV VÅRA ANDRA AKTIVITETER. SJÄLV-
KLART GUIDAR VI DIG RÄTT TILL OMRÅDETS 
ALLA AKTIVITETER. VI TIPSAR ÄVEN OM VÅRA 
BÄSTA UPPLEVELSER I FUNÄSFJÄLLEN.

kampanjer
ALLTID AKTUELLA NYHETER & KAMPANJER I 
BUTIKEN. ALLT FÖR ATT DU SKA FÅ EN LYCKAD 
FJÄLLSEMESTER!  

 

 

  

  

´

BUTIK MED FISKEKORT, 
FISKEUTRUSTNING, 

MINILIVS

GUIDADE TURER,
AKTIVITETER

FISKEUTRUSTNING

 

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM
TEL 0684-242 00 

INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE
WWW.TANNASFISKECENTRUM.SE

Bröllop & konferens i storslagen fjällmiljö
www.tannaskroket.se // Tel 0684-240 00

Köp ditt eget fjällhus
Vackra liftnära fjällhus i sydvästligt läge, med storslagen utsikt mot fjällkedjan. 
Här i Funäsfjällens naturskönaste område kan du njuta av fjällkänslan såväl 
inomhus som utomhus, med påkostade materialval och en färgsättning i  
samklang med naturen. Gångavstånd till liftar, längd- och skoterspår, 
restaurang och centrumbyggnad. Vissa tomter med ski-in ski-out placering. 

Tännäskröket är en del av Funäsfjällen med sex alpina områden, 300 km 
längdspår, 610 km skoterleder, samt gemensamma cykel- & vandringsleder. 

Finansiera ditt husköp genom att teckna uthyrningsavtal med Tännäskröket 
i ett av fjällvärldens mest expansiva områden. Prisexempel fr. 3 100 000 kr

www.tannaskroket.se // fjallhus@tannaskroket.se // tel 0735-524 921

 

boka på bokning@tannaskroket.se eller tel 0684-240 00  •  Karl Johans väg 1, Tännäs  •  www.tannaskroket.se

Välkomna till oss!

BOENDE
Hos oss på Tännäskröket 
har du flera olika boenden 
att välja mellan med 
fjällen alldeles in på 
knuten. 

Restaurang arran
njut av god mat & dryck 
i härlig miljö. Missa inte 
vår populära pizzabuffé, 
varje fredag.

FIske
Med Rogens naturreservat 
runt knuten kan vi erbjuda 
fantastiskt fjällfiske i både 
stilla & strömmande vatteN.

CYKLING
I Funäsfjällen finns det 
cykelleder i storslagen 
fjällmiljö & vare sig du 
kommer med familjen eller 
som proff så finns det gott 
om leder att välja bland.

VANDRING
Den storslagna naturen 
i Funäsfjällen erbjuder 
en av Skandinaviens största 
fjällupplevelser för dig som 
älskar att vandra i fjällen.

NJUt i SPAKÅTAn
MEd bastu, relax 
och jaccuzzi efter 
en heldag på fjället.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  WEB WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE

TÄNNÄS TÄNNÄSVILDMARKSBYN VILDMARKSBYN

Guidade visningar 
till myskoxhägnet 
varje dag. 

www.myskoxcentrum.se

vildmarksbutik   -   fiskekort   -     aktiviteter

   

aktiviteter
BOKA DIN MYSKOXGUIDNING HOS OSS ELLER 
NÅGON AV VÅRA ANDRA AKTIVITETER. SJÄLV-
KLART GUIDAR VI DIG RÄTT TILL OMRÅDETS 
ALLA AKTIVITETER. VI TIPSAR ÄVEN OM VÅRA 
BÄSTA UPPLEVELSER I FUNÄSFJÄLLEN.

kampanjer
ALLTID AKTUELLA NYHETER & KAMPANJER I 
BUTIKEN. ALLT FÖR ATT DU SKA FÅ EN LYCKAD 
FJÄLLSEMESTER!  

 

 

  

  

´

BUTIK MED FISKEKORT, 
FISKEUTRUSTNING, 

MINILIVS

GUIDADE TURER,
AKTIVITETER

FISKEUTRUSTNING

 

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM
TEL 0684-242 00 

INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE
WWW.TANNASFISKECENTRUM.SE

Bröllop & konferens i storslagen fjällmiljö
www.tannaskroket.se // Tel 0684-240 00

Köp ditt eget fjällhus
Vackra liftnära fjällhus i sydvästligt läge, med storslagen utsikt mot fjällkedjan. 
Här i Funäsfjällens naturskönaste område kan du njuta av fjällkänslan såväl 
inomhus som utomhus, med påkostade materialval och en färgsättning i  
samklang med naturen. Gångavstånd till liftar, längd- och skoterspår, 
restaurang och centrumbyggnad. Vissa tomter med ski-in ski-out placering. 

Tännäskröket är en del av Funäsfjällen med sex alpina områden, 300 km 
längdspår, 610 km skoterleder, samt gemensamma cykel- & vandringsleder. 

Finansiera ditt husköp genom att teckna uthyrningsavtal med Tännäskröket 
i ett av fjällvärldens mest expansiva områden. Prisexempel fr. 3 100 000 kr
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Välkomna till oss!

BOENDE
Hos oss på Tännäskröket 
har du flera olika boenden 
att välja mellan med 
fjällen alldeles in på 
knuten. 

Restaurang arran
njut av god mat & dryck 
i härlig miljö. Missa inte 
vår populära pizzabuffé, 
varje fredag.

FIske
Med Rogens naturreservat 
runt knuten kan vi erbjuda 
fantastiskt fjällfiske i både 
stilla & strömmande vatteN.

CYKLING
I Funäsfjällen finns det 
cykelleder i storslagen 
fjällmiljö & vare sig du 
kommer med familjen eller 
som proff så finns det gott 
om leder att välja bland.

VANDRING
Den storslagna naturen 
i Funäsfjällen erbjuder 
en av Skandinaviens största 
fjällupplevelser för dig som 
älskar att vandra i fjällen.

NJUt i SPAKÅTAn
MEd bastu, relax 
och jaccuzzi efter 
en heldag på fjället.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  WEB WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE

TÄNNÄS TÄNNÄSVILDMARKSBYN VILDMARKSBYN

Guidade visningar 
till myskoxhägnet 
varje dag. 

www.myskoxcentrum.se
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Sommar ”AW” (FRE 15-19:00)
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Bryggeripub och shop
Välkommen! 076-5545846

Vi ordnar 
Bryggerivisningar &   

 ölprovningar!

för större
grupper ring 
och boka!
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RAMUNDBERGET GIEJE

Traillöpning har blivit allt mer populärt. 
Söker du en extra storslagen upp- 
levelse – då har du fjällöpning. Makalösa 

vyer och utmanande singletracks, tuff lera och 
myrmark som gör att mjölksyran flödar. När 
lungorna bränner svalkas de av den rena svala 
fjälluften. Du kan ge dig ut för att ensam njuta 
av fjällen eller göra det tillsammans med andra: 
då är Ramundberget Gieje – Gieje är det sam- 
iska ordet för trail – en perfekt upplevelse. 

Du kan välja bland flera olika distanser. Ett 
kort barnlopp samt 12 och 22 km, i år vill man 
också lägga till en 7 km sträcka för att fler ska 
upptäcka fjälllöpning, berättar Sandra Landén 
som är en av tävlingsledarna. Men om de får 
godkänt av länsstyrelsen återstår att se. 

En av de glada löparna som sprungit loppet är 
Sussi Lorinder. En inbiten trail- och ultralöpare 

RAMUNDBERGET 
TRAIL GIEJE 

Ramundberget Trail är en rejäl 
fjällupplevelse i löparskorna.

Det samiska ordet för trail är gieje, 
du springer på historisk mark 

med de vackraste vyerna. Här har 
samerna arbetat genom alla tider.

DISTANSER: Mikelina trail  
är ett kort löplopp för dom allra 

minsta. 7 km, 12 km och 22 km.

I år går loppet den 18 juli. Anmälan 
kan göras på  ramundbergettrail.se

DET ÄR DU 
med fjället

Hjärtat slår. Lungorna bränner. Det är du – och 200 andra 
mot fjället. Den 18 juli i år går Ramundberget Gieje av 
stapeln för fjärde året i rad. Ett relativt nytt, men också 
historiskt fjällopp där du springer genom samernas  
klassiska renbetesmarker. 

Barnens lopp är en kort och härlig bana. En lagom ut-
maning att antingen klara på egen hand, som grupp 
eller tillsammans med en peppande förälder.
FOTO: Emrik Jansson
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med många lopp och prestationer i ryggsäcken. 
Bland annat första plats i Eco Trail Reykjavik, 
Täby Extreme Challenge 100 miles och en  
andraplats i Swedish Alpine Ultra 107 km. Hon 
var i Funäsfjällen för att vara med på Team Nordic 
Trails familjeläger, ett löparläger för barn och 
familjer – där alla deltagare får en startplats till  
loppet. 

 – Mina barn var 9 och 13 och vi har varit 
på lägret och sprungit barnloppet i alla år. Det 
långa trail loppet är egentligen lite kort för mig 
egentligen men jag tyckte det var jätteskönt att 
få springa ”kort” och snabbt, berättar Sussi. För  
vilken löpare som helst kan 22km kännas extremt 
långt, men siktar man på Spartathlon, ett lopp på 
245,3 km är det förståeligt att 22 km kan kännas 
kort. Men alla lopp och distanser medför sina 
egna utmaningar. Allt beror på vad du är ute efter. 
Och med fjällopp är det ju helhetsupplevelsen 

som är det unika – människorna och miljön. 
– Det var väldigt omväxlande underlag och ett 

jättefint fjäll att springa upp på med fantastisk 
utsikt, sedan genom skog och stigar och en lång 
teknisk utförslöpa på slutet som avslutades med 
ett vad över älven. Mitt bästa ögonblick var när 
jag halkade på väg ner för berget och gled typ 30 
meter i leran tills en vandrande tjej fick stopp på 
mig, det var hur kul som helst!  

På fjällstigarna tar man hand om varandra. 
Kanske är det också därför som loppet har blivit 
en familjefest för både stora och små. Det spelar 
ingen roll om du är en myslöpare som vill njuta 
av banan eller om du är här för att utmanas av 
traillöpning i fjällen. Allt finns att hitta på samma 
startlinje som du och 200 andra delar.  

5 TIPS FÖR  
TRAILEN

1SÄKERHETEN FÖRST! 
Se till att ha karta, kompass, första hjälpen 

kit (åtminstone en linda) och en räddningsfilt. 
Du vet aldrig när vädret växlar. 

2SOLSKYDD  
Finns det solchanser? Packa ner en 

stark solskyddsfaktor. Du är tämligen oskyddad 
på fjället och en redig bränna tar på krafterna. 

3BUFF 
En buff kan också agera skydd– doppar 

du den i en kall fjällbäck kan du dessutom både 
svalka huvud, hals eller handleder.

4VATTEN OCH SALT 
Fjällbäckarna är fulla av friskt vatten 

och är praktiska vattenhål på turen. Men är 
det varmt, glöm inte att få i dig salt. Lite chips 
i väskan eller sportdryck att blanda ut med 
vattnet är att rekommendera.

5HJÄLP UPPFÖR 
Det stavas: stavar. Med ett par 

lättviktsstavar får du extra stöd när du tar dig an 
fjällens höjdmeter. När du flyger nerför kan du 
antingen hålla dem i handen eller lägga ner dem 
i ryggsäcken. 

Mitt bästa ögonblick var när 
jag halkade på väg ner för 

berget och gled typ 30 meter 
i leran tills en vandrande tjej 

fick stopp på mig, det var hur 
kul som helst!  

Ge järnet eller mysspring! Det finns en distans 
för alla löpare. FOTO: Joakim Lagercrantz

Sussi Lorinder studsar fram längs stigarna. 
FOTO: Emrik JanssonFOTO: Emrik Jansson
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DÄR HIMMEL OCH FJÄLL MÖTS

På kalfjällets rand, mitt i ingen-
stans men nära till byn hittar du 
Fjällbäcken Lodge. En Säter som 
det heter på härjedalska eller 
fäbodvall på svenska som blev en 
konferensanläggning. 

Allt började med en middag. Jon och Mia 
bjöd på en bit mat och mannen som åt 
maten blev så förälskad i smakerna att 

han tyckte att det här skulle fler få uppleva. ”Hittar 
ni ett ställe, tar jag dit gästerna.” Planen var att 
bygga något från grunden på familjemarken, 
men så besökte de en makalös plats med en till 
salu-skylt. En Säter med anor och liv. En bit äkta 
härjedalsk kultur med utsikt över Mittåkläppen 
och Anåfjället. En plats som tidigare tillhört Jons 
släkt men såldes på 50-talet till prästdottern 
Christina Granberg och hennes man. 

Där slog de sig ner. De hade hittat en plats 
att växa på och de har de verkligen gjort. Både 

Fjällbäcken i sig och familjen. Idag har de ett 
stort restaurangkök, en fjällkåta, 35 bäddar och 
en gedigen matsal. Och fyra barn samt hund. 
Men allt har inte alltid gått som en dans. I takt 
med att de växte beslutades det på annan ort 
att reglera fjällflyget. De tänkta internationella 
gästerna kunde inte komma. De som skulle bli 
ett tio-årsjubileum höll på att bli en konkurs. Men 
gästerna ville annat. Det började talas om hem-
ligheten och hur man hittar dit. Sedan dess har de 

bland annat blivit utsedda till årets företagare 
i Härjedalen, hamnat etta på listan över him-
melska upplevelser i tidningen Affärsvärlden, 
Dagens Industri har haft dem på listor liksom 
Utemagasinet. Inte lika hemliga längre, men de 
har behållit samma känsla av lugn och ro. 

 Nu firar de 20 år. Jon och Mia står fortfarande 
i köket, men tillsammans med Li Söderéen. 
Egentligen är Jon ofta ute och guidar. 

Där himmel och fjäll möts
- EN VÄLKÄND HEMLIGHET FIRAR 20 ÅR

En lätt vandring bort ligger Fjällbäcken dolt i den 
spirande grönskan. Välkommen.
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0684-21121, 070-3730966
www.strapatser.nu

MÅN: VANDRING 
425:- för personer över 12 år.
200:- för 11 år och yngre.  
2-rätters lunch ingår.

TIS: KANOTSAFARI 
495:- för personer över 12 år 
inkl. 2-rätters lunch. 
200:- för 11 år och yngre inkl. 
enklare 2-rätters lunch.

Vackraste Lunchstället!

Bruksvallarna  •  Tel: 070-17 32 320  •  www.fjallbacken.se

Vällagad lunch och gott 
fika serveras i vacker 
miljö med otrolig utsikt.

Drömfiske
med övernattning. Harr, Öring eller Röding.

ONS: GUIDAD MTB-Tur
895:- inklusive cykel,  
hjälm och guide.

TORS: KLIPPKLÄTTRING
895:- inklusive guide och  
klätterutrustning.

FRE: FORSPADDLING
895:- inklusive guide 
och paddelutrustning.

Öppet v.28-31
Tisdag - Fredag 
11.30 -15.00

  MTB-uthyrning      

  Kanotuthyrning

– Mia och Li gör det hårda jobbet, jag kommer in och 
smakar av och får njuta av fantastiska deras jobb. Sen går jag 
ut till gästerna, säger Jon på bred härjedalska. Tillsammans 
skapar alla delaktiga en helhetsupplevelse där du kan ta del 
av allt mellan himmel och jord. Till och med liv och död om du 
följer med ut på en jakt.  

 – Om dagarna kan man ha möten, fjällvandra, cykla  
mountainbike med mera om det är på sommaren. På vintern 
är det naturligtvis skidåkning i alla dess former som gäller  
men även isklättring, bivackturer eller skoterturer. På kvällarna 
njuta av en helt lokal gourmetmiddag för att sedan slappna  
av i bastun och jacuzzin. Hårt och mjukt, teambuilding när det 
är som bäst i sagolik miljö, berättar Mia. 

 Men Fjällbäcken är verkligen inte bara en konferensanlägg-
ning. Vem som helst i en grupp större en åtta kan få boka upp- 
levelsen på Fjällbäcken. Och de tar bara in ett gäng åt gången. 
– De som är här får vår odelade uppmärksamhet. Det ska vara 
ett ställe långt ifrån stress. Det ska vara precis som fjällen  
är. En plats där man hittar lugnet, sammanhållningen och 
fokuset, fortsätter Mia.  

20 år är toppen. Men Mia och Jon fortsätter som de alltid  
gjort. Med blickarna framåt, det kommer fler toppar. Och det 
gäller att njuta av hela färden, varje dag. Och av sitt eget ställe, 
när tid finns. 

Njut av lokala råvaror som både växer och betar alldeles runt knuten. 
Ett stycke Härjedalen på en tallrik.

Nu kan du kolla elförbrukningen 
när du har en stund över. 
– Om du vill.

Läs mer om appen 
och våra  elavtal på   
www.fyrfasen.se
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Här hittar du den finaste och mest storslagna vandringen i lättillgänglig och genuin fjällmiljö. Korta turer eller långa 
strapatser, i dalgången eller på fjället, du väljer!  Vi påstår oss ha områdets bästa våffelstugor. Gör ett besök vid 
Kariknallen och Djupdalsvallen nu i sommar. Ska ni bara gå en enda vandring i sommar, ja då är det nog vandringen till 
gruvstugorna som ni ska satsa på. Här steker Bruksvallarnas byalagsförening kolbullar och bjuder på ett stycke historia.

När ni blir sugen på lunch föreslår vi ett besök på Fjällbäcken Lodge, kanske Funäsfjällens bästa lunch och med en vidunderlig  
utsikt över Völlan (Bruksvallarna). Där serveras ni lokalt producerad mat i ordets rätta bemärkelse - bli därför inte förvånad  
om personalen berättar vem som fällt älgen, plockat hjortronen eller fångat rödingen. Väl värt ett, eller kanske flera besök...

 En trevlig tur på några km är Byvandringen runt Bruksvallarna. Den är lagom ansträngande, skönt avkopplande och med  
möjligheter till gofika, bland annat på Trôa. Det lilla röda mejeriet som ligger alldeles vid landsvägen har en magnifik utsikt  
över fjället, här träffar ni mejeristen Alf. Skylten vid vägen visar när det är öppet. 

Besök det familjeägda Bruksvallarnas Rökeri som förutom att röka kött och fisk enligt gamla traditioner med alved  
och härligt doftande enris, även har en gårdsbutik, stenugnsbakad pizza, kurser för tunnbrödsbakning mm…

Från längdskidmetropolen Bruksvallarna slingrar sig en 9 kilometer lång nyasfalterad rullskidbana, en av få  
banor som ligger på över 700 m ö h. För er som är välkända i området så är det vårt 4-Motionspår vintertid.

De varma dagarna, jodå, de finns även här, då ska ni passa på att ta med picknick-korgen ut på sand- 
dynerna vid Ljusnan som slingrar sig förbi i sin väg mot norrlandskusten. Ett uppfriskande bad utlovas!

Mitt i Bruksvallarna kan ni bo på Bruksvallarnas Fjällhotell, ett genuint och familjärt fjällhotell. Här bor ni nära  
alla aktiviteter med längd och vandringsleder som börjar på hotellgården.

Ett annat alternativ är Hotell Bruksvallsliden, även det mitt i byn. Där du kan välja att bo på hotellet, i stugor eller  
lägenheter. Här är du nära inredningsbutik, café, toppstugan samt a´la carte restaurang.  
Du är samtidigt nära fjället och alla aktiviteter

Lullens Stugby samt Bruksvallarnas Stugby har stugor som passar alla, små som stora sällskap där de flesta aktiviteterna  
starta så fort du kliver utanför dörren.

I Bruksvallarna finns det dessutom ett flertal duktiga hantverkare och företag i flera branscher som gärna hjälper till vid behov.

Bruksvallarna Game Fair  går av stapeln den 31/7 - 1/8. En underbar jakt- och outdoormässa i fjällmiljö. Fjällturen,  
Sveriges vackraste MTB-tävling går genom Bruksvallarna den 11 juli.  Det korta loppet över 9 km startar här på stadion  
i Bruksvallarna. 2019 deltog över 1 500 cyklister, 2020 blir det sannolikt ännu fler….

Sommarsemestra  
i Bruksvallarna



BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE 31

FUNÄSDALSFJÄLLENS 
VVS & ALLSERVICE AB
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NOTISER

En helg fylld av goda smaker, fina färger 
och trevlig stämning.

Sista helgen i augusti är det dags för årets matmässa i Tänndalen. Det blir en 
kulinarisk upplevelse i och kring Ski Lodge Tänndalen med lokala mat- och 

dryckesutställare, spännande föreläsningar och höga smakupplevelser.

MATMÄSSA
I TÄNNDALEN

STOR 
CYKELFEST
Lördag den 25 juli 2020 är det dags för 
den första upplagan av Cykla en mil vinn en 
bil i vackra Tänndalen. Bansträckningen är 
lättcyklad och hela familjen kan delta. Alla 
som kommer i mål är med i utlottningen av en 
SEAT Arona till ett värde av 210 000 SEK.

Loppet slingrar sig fram längs vackra Tännån i Tänndalen. 
Här kan hela familjen cykla tillsammans i lugnt eller 
högt tempo beroende på vad man föredrar. Banan är 

lättcyklad och underlaget består av grus, jord och gräs. De 
flesta cyklar tar sig fram längs banan men någon form av 
mountainbike är att rekommendera.

Anmälan och mer information på www.cyklaenmilvinnenbil.se

VINN EN BIL
CYKLA EN MIL

Yeeee-haw! 
Welkommen till Tännässee

Om Tennessee sägs vara countrymusikens mor 
skulle Tännässee vara dess okrönte kusin. Varje 
år i augusti förvandlas nämligen Tännäskröket 
till ett country- och western mecka när Westra 
Fjellens Countryfestival går av stapeln. 

Tännäskröket fylls av människor, musik, dans  
(hoedowns) och rejäl själa-mat. Törstiga strup-
ar fuktas med lokalbryggd öl från Härjebryggd. En  

härlig upplevelse för alla – oavsett om du är countryfrälst 
eller musikpepp. På med hatten och bootsen så ses vi den  
14-16 augusti.
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FJÄLLTUREN
9-11 JULI 2020

V A U L D A L E N  -  F U N Ä S D A L E N  -  B R U K S V A L L A R N A  -  R A M U N D B E R G E T 

Cykelvecka med massor av aktiviteter för cyklister, glada motionärer och hela familjen. Bl.a. cykelclinics, guidade 
turer, föreläsningar samt mycket mer.

SVERIGES VACKRASTE MTB LOPP - UPPLEVELSER FÖR LIVET!

FÖR DOM YNGSTA
Tour De Fyrfasen MTB lopp för ungdom.
SUNMAID Bike & Run 0-8 år.
MTB Sprint, mät dig mot eliten.

•••
10 juli

LANDSVÄGSLOPP
Olika distanser, 55, 98  
eller 149 km.
Vauldalen till Ramundberget

•••
9 juli

STORA FJÄLLTUREN 
Välj distans själv, 9, 28, 35,  
54 eller 70 km.
Funäsdalen till Ramundberget.

•••
11 juli

Info & anmälan - fjallturen.se••• •••

SEEDNINGS-
GRUNDANDE FÖR 

CYKELVASAN

•••

Sveriges vackraste cykellopp

HUVUDPARTNERS
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VI ÄR 
STOLTA LEVERANTÖRER  

TILL FUNÄSFJÄLLEN

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

jobmeal.se

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

Ta del av allt som händer! 
Läs lokala nyheter
på op.se och ltz.se

En del av MittMedia

FUNÄSDALEN Rörosvägen 80   •   tfn +46 611 837 00
Öppet: mån-fre 6.45-17.00, lör 10.00-13.00   •   k-bygg.se/fresks

Bygghandeln med stort K!
Vårt nya namn består av två delar. Hela namnet och vår nya logga ser du längst ner. Den första  
delen utgörs av bokstaven ”K”. Kärnfullt, kort och koncist. Precis som vi men vad står det för?  
Den andra delen ”Bygg” är ju desto tydligare – vi är en bygghandel helt enkelt.

Men tillbaka till vårt stora “K” i början. Det har faktiskt flera viktiga betydelser: 
K som i Kvalitet
Det som genomsyrar hela vårt erbjudande och verksamhet, från produkterna vi säljer till hela  
vårt arbetssätt och inställning.

K som i Kunskap
Att veta vad man håller på med är ju en grundbulten i företagandet. Därför lägger vi  
mycket möda på att introducera nyanställda och hela tiden fokusera på att utbilda och  
utveckla våra medarbetare.

K som i Kompetens
Vill vi förklara som förmågan att hjälpa våra kunder att bli effektiva och lönsamma  
genom att sätta sig in i deras vardag med hjälp av våra samlade kunskaper  
och erfarenheter.

Det är K-Bygg. Bygghandeln med stort K.

Välkommen till oss i Funäsdalen!
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KONTAKTA OSS PÅ TEL: 070 -730 26 21
e-mail: bruksvallarnasvvs@gmail.com

Allt från renovering till nyproduktion.
Ring eller maila oss för pris och förslag.

VI UTFØRER ALLE TYPER  
BYGGEARBEID
Fra graving til nøkkelferdig, fra koje til slott,  
i Norge og Sverige.

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

Hur ser ditt ventilationssystem ut hemma? 
Genom bra och ren ventilation kan du minska 
risken för hälsoproblem.

Vi utför bl.a.: OVK-besiktning och rengöring av 
ventilationssystem och eldstäder/rökkanaler, 
sotning- och brandskyddskontroll, mindre 
plåtarbeten och termografering.

Ventilationsrengöring berättigar till ROT-avdrag!

    

www.josotning.se 

En del av

HÅKAN NYLANDER 070-216 35 19 

FUNÄSDALSFJÄLLENS 
VVS & ALLSERVICE AB

För all reparation och installation
inom VVS och värmepumpar, ring oss!  

HANTVERKARE  
TILL ER TJANST 
I FUNÄSFJÄLLEN

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

VILL DU SYNAS  
I VÅRAT MAGASIN?

Ta kontakt med Fjällvärlden Event för mer  
information - info@fjallvarldenevent.se

eller 070 - 639 72 21



Nästa nummer ute vecka  14

Njut av vackra stigar i högfjällsmiljö där  
du enkelt och snabbt kommer upp över 

trädgränsen – med milsvid utsikt.  
Välkommen till Funäsdalen, 

navet i Funäsfjällen.

Riktig cykling

funasberget funasdalsberget

Just nu 10% rabatt på Hotell Funäsdalen när 
du bokar på webben. Ange kod ”cykla20”.  
Gäller bokningar under perioden 8/6 – 27/9.

www.funasdalenberghotell.se


