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Äntligen 
sportlov!
Enligt min mening är sportlovet årets 

bästa semestervecka och jag är glad att 
du valt att tillbringa den här hos oss i 

Funäsfjällen. Inget annat lov går ut på att man 
ska leva friluftsliv och umgås, hela familjen. 
Tänk, en hel vecka fylld av skidåkning både på 
längden och utför! I Funäsfjällen kan vi erbjuda 
mer än 300 kilometer längdspår av yppersta 
kvalitet och av olika svårighetsgrader och 136 
nedfarter för utförsåkning. Och detta i en genu-
in, till stora delar orörd, fjällmiljö. Men utan våra 
fantastiska entreprenörer här i området skulle 
det vara svårt att hitta någonstans att äta och 
bo. Till min glädje väljer allt fler ur den yngre 
generationen att föra familjeföretagen vidare. 
Några av dem kan du läsa om i det här numret. 
Missa heller inte reportaget om vårt senaste 
skidskyttelöfte, Oskar Ohlsson från Tännäs. 
För åtta år sedan var han en av pojkarna som 
råkade väcka en björn i sitt ide när de åkte utför 
i Funäsdalen. Läs hela den dramatiska historien 
på sidan 22.

Nej, nu är det dags för mig att stoppa undan 
datorn, ge mig ut i backen och träffa några av 
er besökare och fastboende. Kom ihåg att det 
är på sportlovet många barn lägger grunden till 
sitt skidintresse. Ett intresse de kan ha med sig 
hela livet.

Vi ses i skidbacken!

Mats Lennartson
VD Destination Funäsfjällen

Mats Lennartson
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De nya familjeföretagarna
En ny generation har tagit över i Funäsfjällen. Med gästen i centrum 

sätter de sin egen prägel på familjeföretagen. Samtidigt förverkligar de sin 
stora dröm: att leva och bo på platsen som de älskar.

TEXT:  LOTTA BYQVIST  FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ

Två egensinniga och kvalitetsmed-
vetna bröder har gjort den familje- 
ägda restaurangen Skoogs Krog och 
Logi i Funäsdalen till ett smak- 
paradis med fokus på hållbarhet och 
lokala råvaror.

- Det viktiga är inte att vi finns med i White 
Guide, utan att gästerna är nöjda, säger köksche-
fen Emil Bertilsson.

Familjen Bertilsson har ingen krögarbakgrund, 
ändå driver de med framgång ett litet krogim-
perium i Funäsdalen som förutom Skoogs Krog 

och Logi består av restaurangen Gamla Veras 
och backrestaurangen Berggatan 8. De kommer 
ursprungligen från Limmared mellan Göteborg 
och Jönköping, men tillbringade många lov och 
ledigheter just i Funäsdalen. För tolv år sedan 
flyttade de hit. Det enda huset till salu i byn var 
Skoogs Krog.

- Mamma och pappa köpte huset för att vi 
skulle bo i det, men de mötte motstånd från 
bybefolkningen som ville ha restaurangen kvar, 
berättar Emil. Så då bestämde de sig för att testa 
att driva krogen vidare. Emil som gick andra året 
på gymnasiet och Rasmus som gick i nian sattes 

snabbt in i verksamheten.
- Det var dåvarande kökschefen Anders 

Jonsson som fick oss intresserade av matlagning 
med kvalitet och miljötänk, säger Emil. Sedan har 
vi bara jobbat på. 

- Pappa brukar kalla det för payback-time, 
inflikar Rasmus.

Emil läste hotell- och restaurangprogrammet i 
Hede, men det mesta om matlagning har han lärt 
sig själv. Brodern Rasmus är lika matintresserad 
han, men på grund av astma och allergi sökte han 
sig till matsalen hellre än att vistas i köket.

- Eftersom jag gillar det sociala ute i matsalen 

GENERATIONEN SOM TAR ÖVER
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passade det bra att jag utbildade mig till sommelier.
Emil tog över som kökschef för sex år sedan 

och Rasmus som sommelier två år senare.
Alla familjemedlemmar är fortfarande enga-

gerade i företaget. Mamma Malin sköter admi-
nistrationen samt den uthyrning av stugor och 
lägenheter som familjen också erbjuder. Pappa 
Thomas fungerar som allt-i-allo; diskar, fixar 
frukost till hotellgästerna och är vaktmästare. 
Systern Victoria har hand om marknadsföring, PR 

och sociala medier.
Klarar familjen att hålla sams?
- För det mesta, säger Rasmus. Det är bara i 

slutet på säsongen som det kan gnissla, när man 
är sliten och lättirriterad. 

Vilka är då fördelarna med att jobba i famil-
jeföretaget?

- Man får mer förståelse för helheten, säger Emil.
- Jag gillar att man kan hjälpa till överallt, säger 

Rasmus.
Brödernas ambition sträcker sig längre än att 

servera läcker mat och goda drycker. De drivs 
av ett hållbarhetstänk som på Skoogs Krog tar 
sig uttryck i ett stort utbud av naturviner och 
lokalproducerade råvaror. Tillsammans med 
bönderna Ellika Nilsson och Stefan Dahlsten på 
Storhagens gård i Ljusnedal föder de exempelvis 
upp egna grisar. Bröderna serverar lokala ostar 
och plockar själva både bär och svamp. Skoogs 
Krog och Logi har fått omdömet ”Mycket god 
klass” i White Guide, men det är inget bröderna 
tänker på till vardags och de poängterar att det 
var under förra kökschefen Anders tid de kom 
med i White Guide första gången.

- Det viktiga för oss är att gästerna är nöjda och 
att vi får göra det vi tror på, säger Emil.

TRE BRA RÅVAROR I FUNÄSFJÄLLEN, ENLIGT 
EMIL OCH RASMUS:
• Köttet från våra köttbönder, Stefan och Ellika 

på Storhagens gård i Ljusnedal och fjällkorna 
från Mats Dahlgren i Tännäs.

• Älgört. Det växer överallt här och smakar blom-
mig bittermandel, en rolig smak. Vi smaksätter 
vinäger, saft, te och buljonger med det.

• Svamp, på hösten är det bara att ge sig ut 
och plocka – till exempel rynkad tofsskivling, 
taggsvamp och kantareller.

Erik Jonsson lade ner sitt bageri 
Jonssons Konditori & Bageri i 
Funäsdalen för över 50 år sedan, 
men barnbarnsbarnet Andrea  
Skott Dahlgren startade ett nytt i 
samma lokaler – och med nästan 
samma namn.

- Det kommer fortfarande in gäster som minns 
hur det var på gammelmorfars tid, säger hon.

Andrea Skott Dahlgren är född och uppvuxen i 
Funäsdalen och hon ville bo kvar. Drömde om en 
fast tjänst. Men insåg att den som vill ha fast jobb 
i glesbygd skapar det bäst själv. Kombinationen 
företagare och bagare fann hon redan under 
gymnasietiden.

- Jag gick hotell-och restaurangprogrammet 
i Hede, med inriktning på turism, berättar hon. 
Innan hade jag alltid sysslat med idrott, men hade 
fått en knäskada och letade efter något att göra 

GENERATIONEN SOM TAR ÖVER

EMIL OCH RASMUS 
BERTILSSON

ÅLDER: Emil är 28 år 
 och Rasmus 26.

FAMILJ: Mamma, pappa, syster 
och varsin flickvän.

BOR: Funäsdalen.

GÖR: Kökschef respektive som-
melier på familjekrogen Skoogs 

Krog och Logi i Funäsdalen.

De drivs av ett 
hållbarhetstänk som 
på Skoogs Krog tar 

sig uttryck i ett stort 
utbud av naturviner och 

lokalproducerade råvaror.
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istället. Det blev specialdesignade tårtor.
Sista året på gymnasiet startade Andrea ett 

UF-företag (Ung Företagsamhet) med inriktning 
på tårtdesign. Direkt efter studenten registrerade 
hon en enskild firma. Och sedan har det rullat på, 
även om hon fått kämpa för att ta sig dit hon är 
idag. Utbildade sig till bagare och konditor gjorde 
hon i Stockholm.

Förra vintern öppnade hon Nya Jonssons 
Konditori & Bageri. Valet av lokal var enkelt – 
samma hus som hennes gammelmorfar Erik 
Jonsson byggde 1951 och drev bageri- och ca-
féverksamhet i fram till 1967. Huset hade stått 
tomt i tre år, sedan gymmet och caféet Villan 
1951 upphörde med sin verksamhet. På Nya 

Jonssons finns en del fotografier och lådor från 
gammelmorfars bageri. Och fortfarande kommer 
det gäster som minns det gamla bageriet.

- Erik flyttade hit till Funäsdalen från 
Storhögen i Jämtland på 1930-talet med sin 
fru och sina två döttrar, säger Andrea. Från 
början drev han bageri lite längre bort i byn. Han 
hade en tanke om att turismen skulle hitta hit till 
Funäsdalen och där fick han ju rätt. 

- Jag öppnade främst för att bli ett leverans-
bageri till turistanläggningarna i närheten och för 
att skapa fasta jobb till ungdomar i trakten, men 
tänkte att det också vore mysigt med ett café. 
I efterhand kan jag konstatera att caféet gått 
mycket bättre än jag trodde att det skulle göra 
och har blivit huvuddelen av verksamheten.

Kanske beror framgångarna på Andreas kom-
bination av servicekänsla och att hon värnar de 
traditionella bakverken, men med nya smaker. 

- Just nu står jag till exempel och gör svartvin-
bärsbiskvier med bär som min mamma plockat 
från sin buske en bit härifrån vid Funäsbergets 
fot, säger hon.

I höstas utsågs Andrea, efter mindre än ett 
år som caféägare, till Årets serviceperson i 
Härjedalen. Hon gick även till final i Årets unga 
företagare i Jämtland 2018. Hennes bagarfilo-
sofi är inriktad på hållbarhet och kvalitet: bröden 
är stenugnsbakade och gjorda på närprodu-
cerade och ekologiska råvaror så långt det går. 
Överblivet bröd, i den mån det blir något körs till 

grisarna på Storhagens gård i Ljusnedal. 
De fasta jobben då? Har hon skapat några? Jo, 

tre stycken inklusive sin egen tjänst. Dessutom 
har hon tre säsongsanställda. Hon drömmer inte 
om att starta fler caféer, men vill gärna expandera 
genom att leverera bröd till fler hotell. 

- Och så skulle jag vilja få mer snurr på 
caféverksamheten även under lågsäsong, till 
exempel genom att företag lägger sina kurser 
och konferenser här.

ANDREAS RÅD TILL DIG SOM VILL STARTA 
FÖRETAG I FUNÄSFJÄLLEN:
• Tro på dig själv och din idé.
• Ge järnet till 110 procent.
• Var inte rädd för motgångar, för de kommer.

ANDREA SKOTT 
DAHLGREN

ÅLDER: 26.

FAMILJ: Sambo, tre hundar, 
mamma, pappa, storasyster och 

tvillingbror.

BOR: På Flon i Bruksvallarna.

GÖR: Bagare och konditor. Driver 
caféet och bageriet Nya 
Jonssons i Funäsdalen.

Jag öppnade främst för 
att bli ett leveransbageri 
till turistanläggningarna i 

närheten och för att skapa 
fasta jobb till ungdomar i 

trakten

Nya Jonssons Konditori & Bageri 
ligger i samma hus som Andreas 
gammelmorfar hade sitt bageri 
och konditori under 50 och 60 ta-
let. Genom de stora fönstren kan 
du se hur bröd och bakverk växer 
fram under flitiga händer.

GENERATIONEN SOM TAR ÖVER
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MAGNUS MYHR

ÅLDER: 35.

FAMILJ: Sambon Erika och 
hunden Lilo.

BOR: Bruksvallarna.

GÖR: Vd för hotell  
Bruksvallsliden AB.

På hotell Bruksvallsliden är det 
familjen Myhr som styr. - Det är ett 
privilegium att ha släkten omkring 
sig på dagarna, säger Magnus Myhr, 
som för två år sedan tog över led-
ningen för det legendariska hotellet 
efter sina föräldrar. 

Det började med gammelfarmor Kerstin och 
gammelfarfar Birger. I mitten av 1940-talet, 
efter andra världskrigets slut, byggde de tillsam-
mans med ett annat par det som skulle bli hotell 
Bruksvallsliden och som i år fyller 70.

Med tiden startade familjen också byns 
Ica-butik samt en vävstuga och reste även en 
toppstuga, ”Knallen”, där det sedan starten 
1957 gräddats många våfflor. Tre av Kerstins och 
Birgers fyra barn lotsades in i verksamheterna. 
Sonen Stig drev Ica butiken och toppstugan, 
dottern Anne Marie vävstugan, som sedermera 
blev handverksbutik och café. Yngsta sonen, 
Mats och hans hustru Britt (Magnus Myhrs farfar 
och farmor) drev hotellet. Det var under deras 
ledning som Bruksvallsliden blev längdskid-

landslagets favorithotell och Bruksvallarna ett 
längdträningsmekka både för den nationella och 
internationella längdåkningseliten, något som 
fortfarande gäller. Efter det tog barnbarnen 
över, med Magnus pappa Jörgen och 
mamma Ulla-Britt i ledningen för ho-
tellet. Under 1990-talet fick hotellet pris 
för sin slogan som håller än idag: Kom som en 
gäst, åk som en vän.

Magnus Myhr har en bakgrund som längdå-
kare, som bäst var han på gränsen till landslaget, 
men visste tidigt att han ville in i familjeföretaget 
och turistnäringen.

-Jag flyttade tillbaka till Bruksvallarna redan 
för tio år sedan och blev chef för Bruksvallarnas 
och Ramundbergets destinationsbolag. Jag 
hade en tydlig vision om hur jag ville utveckla 
området. Jag deklarerade också att jag med tiden 
ville in i hotellverksamheten.

Och för två år sedan lämnade föräldrarna över 
ledningen av hotellet till Magnus. Jörgen finns 
kvar som fastighetsansvarig och Ulla-Britt skö-
ter den dagliga hotelldriften. Sedan dess har drif-
ten av toppstugan och vävstugan tagits över av 
hotellet. Planen är att redan under denna säsong 
kunna erbjuda exklusiva middagar från topp-
stugan. Den som vill dit efter att liftarna stängt 
för dagen körs med bandvagn av Magnus bror 
Fredrik. Vävstugan som hantverksbutik och café 
har fått ett lyft och kompletteras nu med den 
nystartade restaurangen Brasserie Kerstin. Även 
en stugservice har startats upp i anläggningens 
regi för att öka servicen till gästerna på skidorten.

- Hotellet är navet och tryggheten i verksamhe-
ten, betonar Magnus. Mitt mål är att utveckla våra 
produkter, tjänster och reseanledningar för att öka 
gästens upplevelse, och samtidigt hitta synergi- 
effekter och skalfördelar för vår verksamhet.

Han säger att han har världens roligaste 

jobb och att mötet med gästen är bäst av allt.
- Även som vd kan jag grädda våfflor i toppstu-

gan ena dagen och servera i matsalen den andra.
Har familjen då lyckats hålla sams?
- Absolut. Ingenting är starkare än familjen och 

släkten. Det handlar om att skapa förutsättnin-
gar för att kunna leva och bo i denna fantastiska 
fjällmiljö. Därför är det ett privilegium att få jobba 
ihop på det här sättet.

MAGNUS BÄSTA VÅRVINTERTIPS FÖR 
LÄNGDÅKARE:
• Åk i Össjödalen, där finns fantastiska högfjälls-

spår. Gör en solgrop och drick en kopp kaffe. 
Det är livslyx.

• Ta en tur från toppstugan Knallen till 
Tänndalen. Du åker mot solen och tar bussen 
tillbaka.

• Upplev skarskidåkning! Pricka in en fin mor-
gon när det töat dagen innan och frusit till på 
natten. Ge dig iväg redan vid sextiden. Du åker 
på en snöyta som är som ett salsgolv och du 
kan åka så långt som 5-6 mil. Du upplever en 
fantastisk soluppgång och hör ripornas spel 
runt omkring dig. Det är magiskt.

Två generationer i familjen Myhr, Magnus, Ulla-Britt 
och Jörgen. Magnus har tagit över driften men hela 
familjen jobbar fortfarande tillsammans.

GENERATIONEN SOM TAR ÖVER

Det handlar om att skapa 
förutsättningar för att 

kunna leva och bo i denna 
fantastiska fjällmiljö
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Industrivägen 2, 823 30 Kilafors | Vardagar 08.00-16.00 | Tel. 0278-65 06 15| www.halsinge.se

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

Erbjudande - Minisemester
Bo söndag till torsdag fr. 3200 kr.  

del i dubbelrum, inkl. frukost & tvårrättershotellmiddag.

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

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

HÄMTA NYA KRAFTER PÅ ERIKSGÅRDEN

Känns benen lite stumma efter ett par dagar på skidor, är musklerna ömma och fötterna 
trötta? Då kanske det är dags att unna dig lite egentid, semestern är ju ändå till för att njuta 

och må bra. Det kanske helt enkelt är dags att koppla av och koppla bort på Funäsdalens 
nya lyxiga inomhus-spa.

TEXT: JOHAN FREDHOLM    FOTO: RICKARD BERGSTEDT

Efter en lång dag på fjället är det skönt att sjunka 
ner i bubbelpoolens varma vatten eller koppla av 
och svettas i bastun. Efter några längder i poolen 
blir stela muskler mjuka igen. Spa-avdelnings ca. 
250 kvm inbjuder till en avslappnad stund, här 
finns liggstolar och plats för att umgås. Förutom 
traditionell bastu finns även den lite mildare ång-
bastun och IR-bastun (infraröd).

Hotellägaren Magnus Ruhedorfer tog över  
hotellet för nästan 20 år sedan och sedan dess 
har hotellet renoverats varje år. Den största 

tillbyggnaden gjordes 2009 när Á la carte 
Restaurangen, sportbaren och personalutrymm- 
en byggdes. Rummen renoveras i 3-års cykler 
och förra året byggdes pensionsrestaurangen 
och köket om.

- Hotellet skall vara modernt och mysigt, så 
som gästen förväntar sig ett riktigt fjällhotell, 
förklarar Magnus som efter många år i Österrike 
bestämde sig för att flytta till Sverige. 

- Det Österrikiska gemytet är något jag vill för-
medla till våra gäster, det skall vara avslappnande 

och kravlöst att semestra här och jag tycker att 
vi i Funäsfjällen är duktiga och genuina i vårt 
bemötande, fortsätter Magnus vars nästa projekt 
är 6 familjesviter som skall stå färdiga till hösten. 
Hotellet kommer då att ha totalt 42 rum.

Hotellgäster har fri tillgång till spa-avdelningen 
men även externa gäster är välkomna.
Priset är 180 kr. för vuxna och 90 kr. för barn upp 
till 12 år. Varmt välkommen!
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Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med 
tvistlösning, finner du på www.fyrfasen.se.

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

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

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

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

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

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

Solen ger energi

Om Fyrfasen Energi
Vi är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett 
elavtal som passar dig. Alltid med kundens behov av energi och 
kommunikation i fokus, men aldrig på bekostnad av engage-

mang för miljö eller människa.

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

Tomter för rejäla hus och många lägenheter. 
Villor, fritidshus, bostadsrätter m.m.

För hela vårt utbud i Funäsfjällen, besök
www.fjallviddens.se

VÄLKOMMEN TILL EN 
ERFAREN MÄKLARE!
Professionellt och seriöst, kvalitet före  
kvantitet, en rejäl dos affärsmässighet  
kryddat med glädje och tempo.  
Så arbetade jag som mäklare i  
Stockholm och så arbetar jag här  
i Funäsfjällen!

Åsa Rutfjäll, Reg. Fastighetsmäklare

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

KÖP DITT FJÄLLBOENDE I VINTER

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

ÖPPET
DAGLIGEN 8.30-17

MITT I

TESTA
VINTERNS 
NYHETER 
HOS OSS!

ÅRETS ”SKIN”-SKIDOR
Flera modeller finns att testa/köpa. 

ALPINA SKIDOR från K2, Völkl och Extrem. 

SNOWBOARDS från Burton, Lib Tech, Gnu 
och Jones.
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Lightweight Merino Wool Hat
Lightweight Merino Wool 
Multifunctional Headwear 
Comfortable and natural 100% Merino 
Wool products designed for low and 
medium intensity outdoor activities.

SEAMLESS
Versatile all-season performance.

125g/m

LIGHT

www.buff.com

100%
MERINO WOOL

COOL

MERINO WOOL

Ultimate Nordic AS, 08-410 515 80, info@ultimatenordic.se
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Öppet 10-16 alla dagar 

 

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

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

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

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

www.svenskakyrkan.se/harjedalen

SKOTER- & FRITIDSBUTIKEN  
I FUNÄSDALEN 

NYA & BEGAGNADE SKOTRAR  
HYRSKOTRAR  •  KLÄDER & SKOR 

TILLBEHÖR  •  VERKSTAD
Since 1982

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

DET HÄNDER 
I FUNÄSFJÄLLEN

TÄNNÄS/    
LJUSNEDAL

ALLA DAGAR ÅRET RUNT 
KL 10-11:30 & KL 12-13:30 
GUIDNING I DET UNIKA  
MYSKOXHÄGNET Guidning i 
det unika myskoxhägnet utanför 
Tännäs i Funäsfjällen. Här vistas 
myskoxar i sin naturliga miljö. 

HELA VECKAN  
KL. 10-20.30 BOKA SPA-KÅTAN 
för en avslappnande stund med nära 
och kära

7-10/3 FRÅN KL. 15 
INREDNINGSWEEKEND  
Tännäskröket bjuder in till 
inspirerande weekend för dig som är 
intresserad av styling och inredning. 
Lev ut era stylistdrömmar och gå en 
3-dagars kurs hos Åsa Gramén.

14-16/3 LOPME NAESTIE 
Samiska fest- och kulturdagar. 
Årets tema är samisk barn & ung-
dom på Ljusnedal. Lopmenaestie.se 

ONSDAGAR 
KL. 14 KÖR HÄFTIG MINI- 
SKOTER För barn 7 år eller äldre

TORSDAGAR  
KL. 17- 18  GUIDAD TUR 
HÄRJEBRYGG Guidad visning i 
hantverksbryggeriet Härjebrygg. 
Turen ges inne i bryggeriet och 
avslutas i puben och butiken.

KL. 18-20 KVÄLLSSKIDÅKNING 
Mellan v. 7-10 i Tännäskröket

FREDAG 
KL. 18-21 PIZZABUFFÉ i Àrran

BRUKSVALLARNA
LÄNGDSKIDANS DAG 21/2, 
28/2, 7/3 KL 14-16 Dagen för alla 
barn och vuxna som älskar längd- 

skidåkning. Tävlingar, vallakurs, 
teknikvisning mm.

7-10/3 SKID- & YOGALÄGER 
med Mikaelas Skidskola. Skidåkning 
i ett vykort och få landa på 
yogamattan. Läs mer och boka på 
funasfjallen.se

MÅNDAGAR 
SKENÖREN/ KNALLTUREN 
skoterutflykt med vackra vyer och 
lugn skoteråkning. För bokning ring 
0702-298407.

TISDAGAR 
GOURMETTUREN skoterutflykt 
med fin skoteråkning i fantastisk 
fjällmiljö, lunch på vägen och 
övernattning på ”Hävvis” stugor. För 
bokning ring 0702-298407

KL 17-18 VALLAKURS Inkl. 
specialpriser på valla och vallatill-
behör under kursen. Gratis ingen 
föranmälan.

ONSDAGAR 
HELDAG TOPPTUR Strapatser  
070- 373 09 66

GOURMETTUREN skoterutflykt 
med fin skoteråkning i fantastisk 
fjällmiljö, lunch på vägen och 
övernattning på ”Hävvis” stugor. För 
bokning ring 0702-298407

SKOTERMÅLET skoterutflykt med 
souvaskebab i störröset på fjället. 
För bokning ring 0702-298407.

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

KL. 18 MIDDAG PÅ FJÄLL-
BÄCKEN LODGE  Smaka 
Fjällbäckens välkända 4-rätters 
middag. Samling bakom Ica 
Stigmyhrs. Skoter eller bandvagn 
upp. Snowracer, skoter eller en 
promenad ner efter middagen. 

TORSDAGAR 
OFFPISTJAKT 3 / 5 tim liftburen 
offpist Skidpass ingår ej.  Strapatser  
070- 373 09 66

KL.9-12 ELLER13-16 
MOJSTUREN skoterutflykt i Peder 
Perssons. Lugn skoteråkning och  
mojs med kokkaffe och törkött i 
störröset i Ösjödalen.

FREDAGAR  
BAKA TUNNBRÖD, ca 1,5 tim 
Prova på hantverket att baka mjukt 
tunnbröd i vedeldad stenugn. 
Boka senast 16 dagen innan  
Bruksvallarna Rökeri 0684-202 25.

VAR MED I RÖKERIET, ca 1 tim 
Vi gör ett besök i vår produktionsan-
läggning där vi berättar hur rökning 

på gammaldags vis går till. Lättare 
fika/smakprover ingår. Boka senast 
16 dagen innan Bruksvallarna Rökeri 
0684-202 25.

TÄNNDALEN
TORS 28/2 & FRE 1/3 
KL. 09-16 BIG AIR BAG Hoppa 
stort, testa nya trick och landa mjukt 
i en stor uppblåsbar ”kudde”.

TISDAGAR 
KL. 13-15 SKIDTEST i Tänndalen.

KL. 16.30-17.30 BÄRRA 
BLÅBÄRS FÖDELSEDAGS- 
KALAS Vår maskot fyller år varje 
vecka och det vill vi såklart fira.

KL. 19-21  KVÄLLSSKIDÅKNING 
i Tänndalen v. 7-10.

ONSDAGAR 
TOPPTUR MED GUIDEBYRÅN 
Storslagen naturen och härlig 
topptursskidåkning. Info & bokning 
tel: 0684-155 15.

Bärra Blåbär fyller år alla tisdagar kl. 16.30, 
det måste vi så klart fira!
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EVENT OCH ARRANGEMANG

KL. 13.15 ÅK SKIDOR MED 
BÄRRA BLÅBÄR i Blåbärslandet/
barnområdet i Hamra.

KL. 16.30-17.30 BARNENS  
AFTERSKI Barnens egen uteaf-
terski i Blåbärslandet/barnområdet 
i Hamra.

KL.19 FILMVISNING 
Naturfilmaren Ingemar Lind visar sin 
fantastiska film ” Min vän Fjällräven” 
på Tänndalens Bygdegård. Entré 
100 kr/person.

TORSDAGAR  
LIFTBUREN OFFPIST MED 
GUIDEBYRÅN  Följ med 
Guidebyrån på jakt efter ”vitt guld” i 
Tänndalens alpina skidområde.

KL. 13-15 SKIDTEST i Hamra, 
Tänndalen.

KL. 15-16  SUNMAIDKAMPEN 
En ”skog” av käppar som det gäller 
att ta sig igenom för att sedan göra 
den snyggaste målgesten. Info 
& bokning tel: 0684-155 00, 
tanndalen.com.

KL. 18-19 BARNDISCO I SKI 
LODGE Barnens eget disco i Hamra. 

FREDAGAR 
TOPPTUR MED GUIDEBYRÅN 
Storslagen naturen och härlig 
topptursskidåkning. Info & bokning 
tel: 0684-155 15.

KL. 15-16 FREDAGS-
UTMANINGEN 
Utomhusutmaningar för alla barn 
och ungdomar. 

KL. 19-21  KVÄLLSSKIDÅKNING 
i Tänndalen v. 7-10.

FUNÄSDALEN
8/3 KL. 19-20 TRUBADUR-
KVÄLL MED FHILIP NORLING 
Underhållning och härlig stämning 
på Hotell Funäsdalen.

8/3 KL 19 MUSIKTEATER- 
FÖRESTÄLLNINGEN ”Värp först 
och kackla sen! Med Öfre Ljusnans 
teaterförening. Härjedalens 
Fjällmuseum.

25/3  KL. 8 TEATERFÖRE-
STÄLLNINGEN 
”FRUENTIMRETS FÖRSVAR” 
Guidning av utställningen om 

schatullmakaren Jöns Ljungberg kl 
18 ingår. Härjedalens Fjällmuseum.

23/2 KL. 17 VERNISSAGE AV 
UTSTÄLLNINGEN ”Hermann 
Talvik – inre och yttre landskap” 
Medverkan av operasångerskan 
Sofie Winolf. Härjedalens 
Fjällmuseum.

14/3 KL. 13 EMIL NÄSVALL - 
HÄRJEDALSSKULPTÖR I  
VÄRLDEN Websänt föredrag av 
kyrkoherde em Bo Lundmark. Fri 
entré. Härjedalens Fjällmuseum”

20/3 KL. 19 FJÄLLMUSEET 
FYLLER 20 ÅR! Föredrag om 
schatullmakaren Jöns Ljungberg 
av fil dr Maj-Britt Andersson. 
Härjedalens Fjällmuseum.

ALLA DAGAR  
PINNENS RACING - alpin träning 
se Pinnens facebook för tid och 
plats .

LILLA LOS SKATTJAKT hela 
dagen på Funäsdalsberget.

KL. 07-09 MORGONSIM och 
frukost på Hotell Funäsdalen (Min. 
16 år).

KL. 12-20 POOL & BASTU på 
Hotell Funäsdalen.

KL. 14 LILLA LO ÅKER SKIDOR 
med alla barn i Lolandet.

TISDAGAR 
KL 12:30 FUNÄSPARKEN 
SLOPESTYLE COMP

HEL/HALVDAG ISKLÄTTRING 
En utmanande och vacker aktivitet 
på frusna vattenfall. Strapatser  
070- 373 09 66.

KL. 18-20 RANDOKVÄLL,  
samling utanför Topsport.

KL. 18-21 GRILL- & RÄKBUFFÉ 
på Eriks Kök & Bar. Pris: vuxen 295 
kr, barn 85 kr. Förboka gärna.

ONSDAGAR 
KL. 18 VILTAFTON I TOPP-
STUGAN Bokas på 0684-214 30.

KL. 14:30 MINIPARKTÄVLING  
i Lolandet.

KL. 18-20 KVÄLLSSKID-
ÅKNING Café Kåvan öppet

BURGARHAK PÅ BERGGATAN 8 
under kvällsskidåkningen.  

TORSDAGAR  
KL. 10-15 SPÅRSAFARI 
Dagsutflykt från v 10 där spår- 
tecknen berättar om djurlivet under 
vintern. Goda möjligheter att se 
spännande spår efter t ex lo, järv, 
utter och i april även björn. OBS: 
Minst 5 deltagare.

AFTERSKI MED LIVEMUSIK på 
Berggatan 8 (utom v 10 då afterskin 
är på fredagen).

FREDAGAR  
KL.13:30 LILLA LO BJUDER 
ALLA BARN PÅ GLASS! 

KL. 17-18 VALLAKURS PÅ 
TOPSPORT Lär dig mer om 
glidvallning, traditionellt fäste och 
skötsel av skinskidor.

KL 20-00 PUBKVÄLL på Eriks 
Kök & Bar.  

LÖRDAGAR 
KL 21-01 NATTKLUBB MED DJ 
på Eriks Kök & Bar. Nattklubb på 
Funäsfjällens hetaste nattklubb 
centralt i Funäsdalen

SÖNDAGAR  
KL.11 - 14:30 SKIDTEST med 
Fjällsport i Kåvan.

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

TISDAGAR 
KL. 9:15 & 11:00 VINTERLEK 
barnpassning i grupp där barn 
3-6 år leker och busar i snön med 
Ramundbergets aktivitetsledare.

KL. 11-12:30 KLASSISK LÄNGD- 
CLINIC Individuell vägledning,  
professionella instruktörer. 490kr/p.

KL. 19-20:30 LAVINRÄDD-
NINGSÖVNING Vill du bli en säkrare 
kompis att ha med dig ut på fjället? 
Kom och ta del av tipsen som kan 
vara livsviktiga. 
 

ONSDAGAR 
KL. 10-15 TOPPTUR FÖR 
FAMILJER Förbokas senast kl. 16 
dagen innan. v. 7-10. på förfrågan 
övriga veckor.

KL. 11-12:30 BARN PÅ LÄNGD 
För barn mellan 7-12 år. Pris: 290 
kr/barn. Förbokas.

TORSDAGAR  
KL. 9:15 & 11:00 VINTERLEK 
barnpassning i grupp där barn 
3-6 år leker och busar i snön med 
Ramundbergets aktivitetsledare.

KL. 10-15  TOPPTUR FÖR 
ROOKIES ELLER FRIÅKARE 
Topptur för rookies eller friåkare är 
för både skid- och brädåkare. Följ 
med på en lärorik och rolig dag på 
fjället runt Ramundberget.

KL 16-17:30 PROVA PÅ SKID- 
SKYTTE I RAMUNDBERGET 
Fixar du sedan att komma in med 
hög puls till vallen efter en sträcka 
på längdskidor och därefter träffa 
mitt i prick?

KL. 11-12:30 KLASSISK LÄNGD- 
CLINIC Individuell vägledning,  
professionella instruktörer. 490kr/p.

FREDAGAR  
KL. 10-15  TOPPTUR FÖR 
ROOKIES ELLER FRIÅKARE 
Topptur för rookies eller friåkare är 
för både skid- och brädåkare. Följ 
med på en lärorik och rolig dag på 
fjället runt Ramundberget.

LÖRDAGAR 
KL. 13:45 MICKELINAS STIGA 
SNOWRACERCROSS Alla får vara 
med och alla får fina diplom!

RØROS, NORGE
19-22/1  
KL. 12-17 RÖROSMARKNAD 
Traditionell marknad i den kulturella 
staden Röros, den 166:e i ordningen. 
Invigning den 19 feb när forbönderna 
anländer till staden.

För mer information  
kan ni alltid se vår hemsida: 
funasfjallen.se
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1. Pantone 181 C

2. Pantone 7544 C

2. Pantone 7708 C

2. Pantone 7708 C /  7542 C

3. Pantone 871 C (guld)

4. Svart / Vit

NY RESTAURANG I BRUKSVALLARNA  

EN FJÄLLKROG MED TVIST 
CAFÉ OCH LÄTTARE LUNCH ALLA DAGAR 11-17  

A LA CARTE TIS-LÖR 17-22  
Lokala råvaror i säsong, lagat med mycket kärlek

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR - SE BRASSERIEKERSTIN.SE ELLER FACEBOOK

1050 m.ö.h
Bruksvallarnas toppstuga

TISDAG - SÖNDAG 10 - 16 
v. 9 även måndag 25/2

VARMT VÄLKOMNA!
För bokning av bandvagnsturer upp till Knallen ring: 0684 - 200 30

Vid dåligt väder, ring for info: 0684 - 201 55

Fika, lättare lunch & bästa frasvåfflorna 
med vacker utsiktBUTIK MED INREDNING, DESIGN, 

HANTVERK OCH KONST.
SVENSKTILLVERKADE PRODUKTER  

MED HÖG KVALITET

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

LEDKORT
Ledkort är obligatoriskt för alla som använder leder-
na. Ledkort kan köpas på serviceställen i Funäsfjäl-
len, Storsjö-Ljungdalen samt på funasfjallen.se/sko-
ter. Nu finns också en app där du kan köpa ledkort 
elektroniskt. Appen är gratis att ladda ner och heter 
track4outdoors.

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

HASTIGHETER
Följ hastighetsbegränsningarna. Nedsatt hastighet 
beror ofta på bebyggelse, korsande vägar och skid-
spår. Tänk också på att älg och ren samt annat vilt 
kan uppehålla sig på lederna. Även terrängförhållan-
den och vädret påverkar hastigheten.

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

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

DU VET
VÄL ATT...
VI HAR TAGIT FRAM 

NÅGRA AV VÅRA BÄSTA 

SKOTERTURER SOM 

SKOTERPÄRLOR. 

www.funasfjallen.se/

skoter

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

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

Öppet alla dagar

0684-155 00
www.tanndalen.com
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En av anledningarna att välja Funäsdalen*.  
Vår gondol tar dig direkt från fjällbyn till toppen  

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

*En av Skandinaviens bästa skidorter i en färsk undersökning. 

Snabb gondol

funasberget funasdalsberget

NR 2

Följ oss för fler anledningar att välja Funäsdalen 

annons_210x297.indd   1 2018-11-23   15:14
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MER INFO: www.topsport.se, 
www.ramundberget.se, ring 0684– 214 35

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

 Testa årets skidor och brädor i testcentret.

 Delta i en topptur eller lavinräddningsövning i äventyrscentret.

 Ta ett kombierbjudande med verkstad + Topsport café.

 Dela dina erfarenheter och upplevelse med likasinnade.

Nära.
I Ramundberget har du nära till allt. Ställ bilen och välj aktivitet  

utifrån lust och dagsform. Veckoprogrammet visar ett axplock av våra 
aktiviteter i Ramundberget men även i Bruksvallarna och Funäsdalen. 

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

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

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

Fyrfasen  
längdcup

Gruvtur med 
snöskor

Klassisk  
clinic,  
längdåkning

Vinterlek Pistclinic för  
bästa sväng Vinterlek

Topptur för 
friåkare

Skateclinic, 
längdåkning

Topptur för 
rookies

Mickelina  
på LillRamis

Barn på  
längd

Fyrfasen cup  
i Glidarn

Spelkväll  
i Källar’n

Mickelina på 
LillRamis

Mickelinas  
Sunmaidcup

Ansikts- 
målning

Prova på  
skidskytte

Återbruks- 
pyssel  
i Källar’n

Vallakurs i 
Ramund- 
berget

Vallakurs i
Funäsdalen

Vallakurs i
Bruksvallarna

Disco  
i Källar’n

Biokväll  
i Källar’n

Pistmaskins- 
tur

Skidlärarnas 
välkomståk

Experiment-
verkstad i 
Källar’n

Lavinrädd-
nings- 
övning

Biokväll  
i Källar’n

Återbruks- 
pyssel  
i Källar’n

Mickelina  
barnafterski

Snowrace- 
cross med 
Mickelina

ALLA DAGAR

Skidtestar-
dagar på 
Topsport

Fem toppar

Privat-
lektioner  
med skidskolan

Lek loss på 
Lillramis 

Kvälls- 
randonée   
i Funäsdalen

Klassisk clinic, 
längdåkning

Pistmaskins- 
tur

Pistmaskins- 
tur

Kvällsskid- 
åkning

Längdski- 
crossbana  
vid LillRamis

På Grytan är det öppet för alla, från morgon 
till kväll. Hos oss kan du äta en god lunch, 
vila fötterna med en fika, ta en cocktail och 
dansa loss, eller njuta av en riktigt trevlig 
middag. Boka bord på 0684-66 88 31.  

Läs mer på www.ramundberget.se.

VÄLKOMMEN  

IN PÅ EN FIKA, 

LUNCH, MIDDAG  

& AFTERSKI

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

Lek loss i Mickelinas värld!
Vad sägs om en upptäcktsfärd i Mickelinas skog,  

snowracercross i LillRamis, längd- och slalomtävlingar eller 
barnafterski på Grytan? När de små fjällfötterna blir trötta på 

eftermiddagen öppnas Källar’ns härliga lek- och miniatyrvärld. 
Öppet alla dagar i veckan. Varmt välkomna!
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MER INFO: www.topsport.se, 
www.ramundberget.se, ring 0684– 214 35

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

 Testa årets skidor och brädor i testcentret.

 Delta i en topptur eller lavinräddningsövning i äventyrscentret.

 Ta ett kombierbjudande med verkstad + Topsport café.

 Dela dina erfarenheter och upplevelse med likasinnade.

Nära.
I Ramundberget har du nära till allt. Ställ bilen och välj aktivitet  

utifrån lust och dagsform. Veckoprogrammet visar ett axplock av våra 
aktiviteter i Ramundberget men även i Bruksvallarna och Funäsdalen. 

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

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

Barn på  
längd

Fyrfasen cup  
i Glidarn

Spelkväll  
i Källar’n

Mickelina på 
LillRamis

Mickelinas  
Sunmaidcup

Ansikts- 
målning

Prova på  
skidskytte

Återbruks- 
pyssel  
i Källar’n

Vallakurs i 
Ramund- 
berget

Vallakurs i
Funäsdalen

Vallakurs i
Bruksvallarna

Disco  
i Källar’n

Biokväll  
i Källar’n

Pistmaskins- 
tur

Skidlärarnas 
välkomståk

Experiment-
verkstad i 
Källar’n

Lavinrädd-
nings- 
övning

Biokväll  
i Källar’n

Återbruks- 
pyssel  
i Källar’n

Mickelina  
barnafterski

Snowrace- 
cross med 
Mickelina

ALLA DAGAR

Skidtestar-
dagar på 
Topsport

Fem toppar

Privat-
lektioner  
med skidskolan

Lek loss på 
Lillramis 

Kvälls- 
randonée   
i Funäsdalen

Klassisk clinic, 
längdåkning

Pistmaskins- 
tur

Pistmaskins- 
tur

Kvällsskid- 
åkning

Längdski- 
crossbana  
vid LillRamis

På Grytan är det öppet för alla, från morgon 
till kväll. Hos oss kan du äta en god lunch, 
vila fötterna med en fika, ta en cocktail och 
dansa loss, eller njuta av en riktigt trevlig 
middag. Boka bord på 0684-66 88 31.  

Läs mer på www.ramundberget.se.

VÄLKOMMEN  

IN PÅ EN FIKA, 

LUNCH, MIDDAG  

& AFTERSKI

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

Lek loss i Mickelinas värld!
Vad sägs om en upptäcktsfärd i Mickelinas skog,  

snowracercross i LillRamis, längd- och slalomtävlingar eller 
barnafterski på Grytan? När de små fjällfötterna blir trötta på 

eftermiddagen öppnas Källar’ns härliga lek- och miniatyrvärld. 
Öppet alla dagar i veckan. Varmt välkomna!



20 DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

Kaffe & skidslip  
i ny tappning 
Topsport i Ramundberget tar uthyrning och butik till en ny nivå

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

Topsports uthyrning och butik har länge varit 
ett uppskattat inslag i Ramundberget. Inför 
vintern har båda nu fått en rejäl ansiktslyft-

ning som ger ännu större möjligheter att inspireras, 
upptäcka nya aktiviteter och prova nya prylar.  
Med ett helt nytt äventyrscenter i huset skapas 
en naturlig samlingsplats och utgångspunkt för 
aktiviteter, utflykter och turer i området. Här pla-
neras också allt ifrån inspirationsföredrag till akti-
viteter inom lavinsäkerhet. Skidskytte, toppturer 
och längdskidor för både stora och små är några av 
de andra aktiviteter som finns på vinterns vecko-

program. Och självklart kan man hyra, eller köpa, 
prylarna man behöver i den ombyggda butiken och 
uthyrningen. 

SKIDSLIP OCH UNIK VEGO PÅ MENYN   Det 
helt nya caféet har fått en riktigt lyxig helvege-
tarisk meny, som gör gott för både kroppen och 
planeten. Här finns massor av härliga smoothies, 
sallader och matiga mackor för alla smaker som 
ger god energi för fortsatta äventyr. Och känns 
stålkanterna lite sådär kan du samtidigt passa på 
att beställa en skidslip från cafémenyn. Jo, det är 
faktiskt sant.  

– Vår nya slipmaskin är riktigt avancerad och har 
gjort det möjligt för oss att fixa gästernas skidor 
medan de äter lunch eller tar en fika. Dagens lunch 
och vassa kanter till eftermiddagens åkning, det är 
en spännande nyhet den här vintern, säger Björn 
Österberg som är ansvarig för Topsports tre butiker 

i Ramundberget, Funäsdalen och Bruksvallarna.
Att få testa nästa års skidor och brädor alla 

dagar i veckan är en härlig möjlighet man inte all-
tid har när man ska köpa ny utrustning. Topsport 
har erbjudit den möjligheten länge men i år tagit 
även den verksamheten ett steg till. 

– Vi har breddat sortimentet och flyttat upp 
testcentret en trappa upp i vårt hus, så nu kan 
man sladda in direkt från backen och byta test-
prylar på ett ögonblick, berättar Björn Österberg.

– Med nya stora glasdörrar kan vi även ha öp-
pet ut mot backen när det blir lite varmare framåt 
vårvintern. 

MATERIALET INTE ALLT   Men allt sitter inte i 
materialet, därför har Topsport ett tight samar-
bete med Ramundbergets skidskola som i sin tur 
kan vägleda gästerna att hitta dom rätta rörelser-
na för att utnyttja materialet på bästa sätt. 

– Skidskolan erbjuder olika former av grup-
pträning men även privatlektioner i både alpint 
och längd, på så sätt kan du själv välja vad som 
passar just dig bäst, säger Ebba Björklund som är 
ansvarig för skidskolan.

 Kombinationen att få hjälp med prylarna från 
Topsport och vägledning från skidskolan tar dig 
till en ny spännande och utvecklande upplevelse 
på snö.

 – I Ramundberget har vi ett varierande berg, 
vilket möjliggör att du kan utnyttja det på flera 
olika sätt, oavsett om det är längdåkning, topp-
tur eller pisten som lockar dig. Genom det stora 
utbudet av utrustning på Topsport finns det möj-
lighet att testa det mesta. 

Hanna serverar  medan kunderna får skidorna 
slipade. Det vegetariska utbudet med sallader 
och smoothies är mycket uppskattat bland alla 
äventyrare.

KAFFE OCH SKIDSLIP I RAMUNDBERGET
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Rörosvägen 17 Funäsdalen

 
0684-215 15 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

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

Deloitte.se/Östersund

Välkommen till  
Härjedalens gymnasium

 
Härjedalens gymnasium har nationellt godkända idrottsut-
bildningar i alpint, längd, skidskytte och andra högskole- och 
yrkesförberedande program. 

herjedalensgymnasium.se

SKIDSTADION
BRUKSVALLARNA

Välkommen in i vår 
mysiga och uppvärmda 

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

Vi finns på 
Facbook

Hundar är 
välkomna

Nina
070-2353513

Här finns figuren Goknulen 
och nya boken 

”Goknulen och skidäventyret” 
Goknulen.se

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

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

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

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

FUNÄSDALENS 
GATUKÖK  
Mitt emot konsum, 
bredvid shell. 

Öppet alla dagar 11 - 20

VILL DU SYNAS I VÅRAT MAGASIN?
Ta kontakt med Näsvall Company AB för mer information
nasvallcompany@bahnhof.se eller 070 - 639 72 21 De nya 

krögarna 
FUNÄSFJÄLLEN    DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019

RENRAJD
HUR ÄR DET ATT ÅKA  

SKIDOR BAKOM EN REN?

KOM OCH HÄNG I

OSTHANG

skidåkare
LEK, KÖR I SKOGEN,  

TA LEKTIONER,  HA KUL  

- BLI  EN BÄTTRE ÅKARE

FUNÄSFJÄLLENDIN GUIDE TILL
SHOPPINGEN     SKIDÅKNINGEN     UPPLEVELSERNA     MATEN     MÄNNISKORNA 

Lever sina drömliv tack vare  
 kärleken till mat

Älskade  skidåkningFUNÄSFJÄLLEN   NOVEMBER  - DECEMBER 2018

FUNÄSFJÄLLEN

DIN GUIDE TILL

SHOPPINGEN       SKIDÅKNINGEN      UPPLEVELSERNA      MATEN      MÄNNISKORNA 

OS-MÄSTARINNAN

om varför hon väljer  
Funäsfjällen igen och igen... PISTÖRENS  hemlighet Vart drar dom som känner berget?

för att bli en  bättre längdskidåkare

STINA NILSSON

5 TIPS 

FLON VVS AB
Din VVS-firma i Härjedalen 

Jacob Videfell  |  070 - 7205052
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LANDSLAGSÅKAREN FRÅN TÄNNÄS

”FUNÄSFJÄLLEN HAR ALLT”
Som tolvåring attackerades han av en björn, men klarade sig tack vare att han ramlade från en 
avsats och förlorade medvetandet. Idag är han skidskyttetalangen som handplockats till land-

slaget av chefstränaren Wolfgang Pichler. Möt Oskar Ohlsson, 20, från Tännäs.

TEXT: LOTTA BYQVIST   FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ

Ni minns väl björndramat i Funäsdalen för 
åtta år sedan? Skolpojkarna som hamna-
de fel under off piståkningen och attacke-

rades av en björn i sitt ide. En av dem var skids-
kytten Oskar Ohlsson som denna säsong satsar 
på att ta medalj i något av de stora mästerskapen.

Direkt efter dramat kom Oskar knappt ihåg 
någonting. Idag minns han desto mer av denna 
fredag i mars 2011 där det stod idrott på schemat 
som sista lektion och idrotten skulle utövas i form 
av utförsåkning.

En av grabbarna pratade om en ny offpistdel 
som han hade hittat och som vi också ville testa, 
berättar Oskar. Vi var fem stycken tog oss dit 
redan första åket och det var helt fantastiskt. Han 
som åkt där tidigare drog åt ett annat håll än vi 
andra fyra som hamnade på en avsats ovanför ett 
högt stup. Vi började skråa för att hitta ett ställe 
där stupet inte var så högt, men plötsligt var det 
som att vi befann oss vid en återvändsgränd.

Pojkarna hjälpte varandra upp på en liten kulle 
för att komma vidare. Oskar stod sist i kön. De två 
första pojkarna upptäckte ett hål uppe på kullen 
som man var tvungen att passera. När den tredje 
pojken, Olle, försiktigt tog sig över hålet kände 
kan hur skidorna skrapade i någonting. Då visste 
han inte att det var en björn i sitt vinteride som 
krafsade på skidorna. 

- Jag ville hjälpa Olle över genom att ge bak-
delen på hans skidor en liten knuff, säger Oskar. 
Precis när jag puttade till stack det upp ett björn-
huvud och en tass som började göra hålet större 
och krafsa efter Olle. Sedan bet björnen bet tag 
i Olles ben. Jag skrek och slog med stavarna för 
att avleda björnens uppmärksamhet. Olle lade sig 
på mage medan björnen fortsatte att göra hålet 
större. Jag såg björnen bita tag i Olles andra ben 
innan båda försvann ner i hålet.

- Jag stod kvar och fortsatte skrika. De två 
andra killarna skrek också. Plötsligt hördes ett 
öronbedövande vrål och björnen kom upp ur hålet 
rakt mot mig. Jag backade och såg inte stupet 
bakom mig utan föll handlöst åtta meter och 

blev medvetslös. Det räddade mitt liv eftersom 
björnen måste ha trott att jag var död.

Oskar visste inte då att hans skrikande och 
viftande med stavarna sannolikt också räddade 
Olles liv, för björnen lämnade idet och sprang iväg. 

När Oskar vaknat upp och hittat de andra, 
hjälptes vännerna åt att kalla på hjälp och att ta 
den blödande Olle nerför backen. För insatserna 
att rädda Olle utsågs Oskar och de andra pojkarna 
senare till Svenska hjältar av Aftonbladet. 

Oskar drog på sig en muskelskada i ryggen av 
fallet, en skada som han lärt sig att leva med. Han 
säger att han inte är rädd för björnar, men att han 
aldrig vill komma så nära en igen.

Numera är Oskars dagar fyllda av träningar till-
sammans med skidskyttelandslaget. Han bor i 
Östersund, men längtar ofta hem till Tännäs och 
Funäsfjällen, särskilt under vårvintern.

- Tänk en marsdag när man vaknar tidigt och 

ser en kritvit fjällsida i morgonsolen, säger han. 
Man ger sig ut på skidor med sina kompisar, 
sätter sig i en solgrop och njuter av att ha solen i 
ansiktet. Det finns inget bättre.

Oskar berömmer också Nordic Ski Center i 
Funäsfjällen – 300 kilometer preparerade läng-
dspår av varierande svårighetsgrad – och alla pis-
ter, inte minst i Tänndalen där han trivs extra bra.

- Funäsfjällen har allt, konstaterar han. Oskar 
började med skidskytte för bara fyra år sedan, när 
han flyttade till Östersund för att gå gymnasiet. 

- Jag har alltid åkt längdskidor, det tycker jag 
är det roligaste man kan göra, men ville något mer 
än att bara åka längd för motionens skull.

Det var Oskars mormor som föreslog skidskyt-
te. Oskar kontaktade Östersundsklubben Tullus 
och blev frälst direkt.

- Med skyttet kommer ett spänningsmoment 
in som gör träningen extra rolig, säger han. Jag 
trivs också väldigt bra med kamratskapet inom 
klubben.

Nog för att det gick bra för Oskar under tävlin-
garna, han har bland annat tagit åtta medaljer i 
junior-SM, men han fick ändå en chock när skids-
kyttelandslagets legendariska tränare Wolfgang 
Pichler ringde honom i mars förra året. Vill du 
satsa på det här? undrade Pichler och frågade 
samtidigt om Oskar var intresserad av en plats i 
landslaget.

- Jag trodde han menade framtidlandslaget, 
alltså juniorlandslaget, men han erbjöd mig en 
plats i A-landslaget direkt, berättar Oskar.

Oskar Ohlsson är mycket nöjd med Wolfgang 
Pichlers ledarskap.

- Min kropp svarar bra på hans träning och jag 
har lagt allt mitt förtroende hos honom. Han har 
en väldig erfarenhet och ett genuint intresse för 
det han håller på med.

Denna säsong hoppas Oskar bli uttagen till 
så många mästerskap som möjligt. En medalj 
hägrar särskilt.

- Jag vill ta guld i SM, säger han.

Tänk en marsdag när 
man vaknar tidigt och 
ser en kritvit fjällsida i 

morgonsolen. Man ger 
sig ut på skidor med sina 
kompisar, sätter sig i en 
solgrop och njuter av att 

ha solen i ansiktet. 
Det finns inget bättre.
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OSKAR OHLSSON

ÅLDER: 20.

BOR: Östersund och 
 föräldrahemmet i Tännäs.

GÖR: Skidskyttetalang som gör 
sin första säsong i landslaget samt 

egenföretagare.

FAMILJ: Mamma, pappa, två systrar 
och en hund.
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tel 0684-240 00 / bokning@tannaskroket.se / www.tannaskroket.se

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

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

Tännäs Tännäsvildmarksbyn vildmarksbyn

Guidade visningar till myskoxhägnet 
varje dag. 

Boka på tel 0684-155 80 
eller www.funasfjallen.se

www.myskoxcentrum.se

Bion i 
Tännäs

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

Hyrskoter och skotersafari 
i Funäsdalsfjällen

Skoteriet.se
0684-29010

Hyrskoter och 
skotersafari

i Funäsfjällen

skoteriet.se
0684-290 10

Fjällvattnets Stugby
 – vid Rogens Naturskyddsområde

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

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

www.fjallvattnet.se

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

14.00

16-19

14.00

18-20

17.00

18-21

18-21

18-21

MÅNDAG

tisdag

ONSDag

TORSDAG

fredag

lördag

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

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

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

Isklättring - se aktuella veckor & boka på strapatser.se 

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

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

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

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

Skoterrunda - testkör våra häftiga miniskotrar, fr 7 år 

After ski på Bryggeriet i Tännäs 

Mattes skidtävling - anmälan i receptionen

Kvällsskidåkning vecka 7-10

Pizzafredag på Árran - boka bord    

Árran öppen för à la carte - boka bord    

Topptur - se aktuella veckor & boka på strapatser.se                         

Offpistjakt - se aktuella veckor & boka på strapatser.se                        

Bryggerivisning i Tännäs - förbokas i receptionen

Árran öppen för à la carte - boka bord                                 

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

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

Matte myskoxes fäboland 
Hälsa på djuren i Mattes fäboland. Här finns getter 
och kaniner. Matte gillar även att ta några svängar 
med barnen i backen.

Skidskola
Utöver skidskolan för barn kan vi 
även erbjuda privatlektioner för alla 
åldrar. Ta din skidåkning till nästa
 nivå och få ut mer av upplevelsen. 
Mer info och bokning på hemsidan.

Välkomna!

RESTaurang arran
alla dagar 9.30-16.00 (t.o.m 31/1) 
    9.30-17.00 (fr.o.m 1/2)
tor-lör      18.00-21.00
Boka bord på tel 0684-240 00.
Koppla av med mat, fika eller en god öl från vårt 
lokala bryggeri, i en härlig och avslappnande miljö. 

´

Aktuellt på tännäskröket

sportshop      skidhyra      skidpass      infopoint   

skidhyra
BILLIGAST I HELA FUNÄSFJÄLLEN! IDEALISKT 
LÄGE FÖR HELA FUNÄSFJÄLLSOMRÅDET.

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

PÅ UTVALDA PRODUKTER 
I  BUTIKEN

SPORTLOVS
SPECIAL!

30-70%

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

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

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

Tännäs Tännäsvildmarksbyn vildmarksbyn

Guidade visningar till myskoxhägnet 
varje dag. 

Boka på tel 0684-155 80 
eller www.funasfjallen.se

www.myskoxcentrum.se

Bion i 
Tännäs

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

Hyrskoter och skotersafari 
i Funäsdalsfjällen

Skoteriet.se
0684-29010

Hyrskoter och 
skotersafari

i Funäsfjällen

skoteriet.se
0684-290 10

Fjällvattnets Stugby
 – vid Rogens Naturskyddsområde

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

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

www.fjallvattnet.se

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

14.00

16-19

14.00

18-20

17.00

18-21

18-21

18-21

MÅNDAG

tisdag

ONSDag

TORSDAG

fredag

lördag

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

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

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

Isklättring - se aktuella veckor & boka på strapatser.se 

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

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

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

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

Skoterrunda - testkör våra häftiga miniskotrar, fr 7 år 

After ski på Bryggeriet i Tännäs 

Mattes skidtävling - anmälan i receptionen

Kvällsskidåkning vecka 7-10

Pizzafredag på Árran - boka bord    

Árran öppen för à la carte - boka bord    

Topptur - se aktuella veckor & boka på strapatser.se                         

Offpistjakt - se aktuella veckor & boka på strapatser.se                        

Bryggerivisning i Tännäs - förbokas i receptionen

Árran öppen för à la carte - boka bord                                 

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

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

Matte myskoxes fäboland 
Hälsa på djuren i Mattes fäboland. Här finns getter 
och kaniner. Matte gillar även att ta några svängar 
med barnen i backen.

Skidskola
Utöver skidskolan för barn kan vi 
även erbjuda privatlektioner för alla 
åldrar. Ta din skidåkning till nästa
 nivå och få ut mer av upplevelsen. 
Mer info och bokning på hemsidan.

Välkomna!

RESTaurang arran
alla dagar 9.30-16.00 (t.o.m 31/1) 
    9.30-17.00 (fr.o.m 1/2)
tor-lör      18.00-21.00
Boka bord på tel 0684-240 00.
Koppla av med mat, fika eller en god öl från vårt 
lokala bryggeri, i en härlig och avslappnande miljö. 

´

Aktuellt på tännäskröket

sportshop      skidhyra      skidpass      infopoint   

skidhyra
BILLIGAST I HELA FUNÄSFJÄLLEN! IDEALISKT 
LÄGE FÖR HELA FUNÄSFJÄLLSOMRÅDET.

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

PÅ UTVALDA PRODUKTER 
I  BUTIKEN

SPORTLOVS
SPECIAL!

30-70%



BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE 25

TÄNNÄS

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

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

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  HEMSIDA WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE
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Guidade visningar till myskoxhägnet 
varje dag. 

Boka på tel 0684-155 80 
eller www.funasfjallen.se

www.myskoxcentrum.se

Bion i 
Tännäs

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

Hyrskoter och skotersafari 
i Funäsdalsfjällen

Skoteriet.se
0684-29010

Hyrskoter och 
skotersafari

i Funäsfjällen

skoteriet.se
0684-290 10

Fjällvattnets Stugby
 – vid Rogens Naturskyddsområde

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

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

www.fjallvattnet.se

SÖNDAG
Bio i Tännäs - se mer på www.bionitannas.se
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18-21

18-21

18-21
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Skidskola - se tider på tannaskroket.se

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

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

Isklättring - se aktuella veckor & boka på strapatser.se 

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

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

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

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

Skoterrunda - testkör våra häftiga miniskotrar, fr 7 år 

After ski på Bryggeriet i Tännäs 

Mattes skidtävling - anmälan i receptionen

Kvällsskidåkning vecka 7-10

Pizzafredag på Árran - boka bord    

Árran öppen för à la carte - boka bord    

Topptur - se aktuella veckor & boka på strapatser.se                         

Offpistjakt - se aktuella veckor & boka på strapatser.se                        

Bryggerivisning i Tännäs - förbokas i receptionen

Árran öppen för à la carte - boka bord                                 

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

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

Matte myskoxes fäboland 
Hälsa på djuren i Mattes fäboland. Här finns getter 
och kaniner. Matte gillar även att ta några svängar 
med barnen i backen.

Skidskola
Utöver skidskolan för barn kan vi 
även erbjuda privatlektioner för alla 
åldrar. Ta din skidåkning till nästa
 nivå och få ut mer av upplevelsen. 
Mer info och bokning på hemsidan.

Välkomna!

RESTaurang arran
alla dagar 9.30-16.00 (t.o.m 31/1) 
    9.30-17.00 (fr.o.m 1/2)
tor-lör      18.00-21.00
Boka bord på tel 0684-240 00.
Koppla av med mat, fika eller en god öl från vårt 
lokala bryggeri, i en härlig och avslappnande miljö. 

´

Aktuellt på tännäskröket

sportshop      skidhyra      skidpass      infopoint   

skidhyra
BILLIGAST I HELA FUNÄSFJÄLLEN! IDEALISKT 
LÄGE FÖR HELA FUNÄSFJÄLLSOMRÅDET.

nyheter
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LADDA DITT FJÄLLÄVENTYR HOS OSS! 
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I  BUTIKEN

SPORTLOVS
SPECIAL!

30-70%
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Känn lugnet

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

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

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

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

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

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

www.kappruet.se      0684 -260 70

Fjäll-

passet 

gäller hos 

oss!

SPÅR & LEDER

Nu är vintern här och Funäsfjällens sommarleder är täckta av 
snö. Vandrare och cyklister blir till längdskidåkare och vinter- 
njutare. 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 möjlighe-
ter 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 Funäs-
fjällen. 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 vatten-
drag, bättre skyltsystem och digital information om lederna.

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

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

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

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

ANNONS

RACLETTE & OSTFONDUE
Ät  h e m m a  &  l å n a  j ä r n /g r y t a  a v  o s s 

NI HITTAR OSS
i  Fu n ä s d a l e n  m i t t e m o t 

Sy s t e m b o l a g e t 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM 
FÖR NYHETER & UPPDATERINGAR

Fö r  m e r  i n fo  e l l e r  b e s t ä l l n i n g 
070 -24 8  3 0  5 3

CRÊPES MED LOKALA RÅVAROR, OSTAR,  
SAUCISSONS, CHIPS, OLIVER & TAPENADE 

FRÅN FRANKRIKE

harjedalensenergi@gmail.com
073 - 8009583
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PRYLAR FÖR EN DAG

7:00 UPP OCH HOPPA
En ny vacker dag startar i Funäsfjällen, dra på dig understäl-
let, njut av frukosten och skynda dig ut. 
Underställ Tenson Magda/Malik    |    399:- Sportladan
Underställ Lindeberg Merinoull, barn    |    499:- Sportladan

9:00 FÖRST I BACKEN
Pjäxor på, manchestern väntar i backen. Susa ner för backarna 
i full fart på skidor som nästan svänger av sig själv. Njut av kylan 
som nyper i näsan och mjölksyran som bränner i benen. 
Stöckli O Tree inkl. Speed s75 black bindning   |   13995:- Hamra Sportshop
Stöckli Stormrider 95   |   8995:- Hamra Sportshop
K2 iKonic 84  |    5995:- Topsport

12:00 LUNCH
Funäsfjällen har många härliga lunchställen med allt 
från pizza till goda soppor och renköttsgryta. Fråga 

dig fram och finn din favorit.

14:00 NY AKTIVITET
Det är aldrig långt från backen till Funäsfjällens alla 

längdspår. Mot eftermiddagen kan det vara skönt att byta 
utförslaggen mot längdskidorna.

Madshus  Redline Classic Cold    |    4199:-
Lillsport längdhandskar   |    599:-

Matrix Blitz sportsglasögon   |    599:-
Alla produkter från Tänndalens Skiduthyrning

16:00 SNYGGAST 
PÅ AFTER SKI

Med öl från Härjebrygg, 
Funäsfjällens egna bryggeri, både 

ser man och känner sig snygg. 
Mellankröket och andra öltyper 

finns hos många av Funäsfjällens 
restauranger och uteställen. 

18:00
SOFFMYS

Väl hemma, lite frusen,  
är det skönt att  krypa upp i soffkroken med en 

stor kopp ångande varm te och tända stearinljus.
Hamsa Hand lykta    |    249:- Hillside

22:00 UTGÅNG
Känner du dig fortfarande pigg framåt kvällen kanske det  

är dags att ta av dig mysbrallorna, svida om till något  
tjusigare och bege dig ner på byn

Dunjacka i bombermodell, Elevenate     |    2999:- Sportstugan
Finstickad tröja i ullmix, Lexington    |    2295:- Sportstugan

En dag i Funäsfjällen
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Våffelstugor

2,5 km

Malmbäcksstugan - 
Hållan 4,5km

8 km

Hållan- Funäsdalen 8 km

Andersborgs Våffelstuga 
Charmig stuga mitt på fjället. Våfflor, go`fika och lunch. 
Tar även emot gruppbokningar för fondueafton, lunch,  
dop, bröllop mm.  |  073-037 39 40
Öppettider: 1/2 till säsongens slut  
(ca12 maj 2019) öppet alla dagar kl. 10-16.

Malmbäckstugan
Mysig våffelstuga belägen vid foten av Lill-skarven. 
070-3669620   |  Öppettider: V6 till säsongens  
slut, öppet alla dagar kl. 10-16

Våffelvallen
Våffelvallen är en dold liten pärla mellan sexstolsliften i Hamra 
och Hamraliften. När flaggan är i topp finns det kaffe med dopp.
Öppettider: Från v. 7 ons-lör kl. 11-15

Falkboet 
Våffelstugan i Myskoxland.  Ca 8 km söder om Tännäs, 1,5 km  
väster om punkt 41 på skoterledskartan.  |  0684-240 00  
Öppettider: Ons-sön kl. 11.00-15.00,  tors. kvällsöppet

Få saker är så gott som en våffla med grädde och hjortronsylt efter en härlig dag på fjället. I Funäsfjällen 
finns det många mysiga våffelstugor där man kan njuta av en gofika och värma frusna fötter. Och om 
man är riktigt våffelsugen kan man hinna med två, eller till och med fler våffelstopp på en dag. 

VÅFFELSTUGOR I FUNÄSFJÄLLEN

FÖR DETALJERAD KARTA OCH MER INFORMATION - FUNASFJALLEN.SE

Tänndalen skidstadion  
-Andersborg ca 3km
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Ösjöstugan
Upplev vår anrika våffelstuga mitt ute på fjället,  

3 km från Fjällgårdsbanans toppstation 
 i Ramundberget. Ett perfekt mål för en tur  

på längd.  |  0684-66 88 88
Öppettider: Fr.o.m. v.7-v.17 Öppet alla dagar kl. 10-15

Bruksvallarnas Toppstuga ”Knallen”
Mitt på fjället, vacker utsikt. Våfflor, fika 

 och lättare lunch.  |  0684-20155
Öppettider: Från 6/2 dagligen kl. 10-16

Fjällkåtans servering  
Mysig servering på skidstadion i  

Bruksvallarna. Våfflor, bullar, varma toast,  
soppa, korv mm  |  070-235 35 12

Öppettider: Från v. 6 Mån-Lör kl. 11-15  
(Påskveckorna alla dagar 15/4–27/4)

3 km

Knallen- Andersborg 
7,5 km

VÅFFELSTUGOR I FUNÄSFJÄLLEN

FÖR DETALJERAD KARTA OCH MER INFORMATION - FUNASFJALLEN.SE

Solväggshäng vid Malmbäckstugan

       Våffla på Andersborgs altan - Mmmm Solskensturen från Bruksvallarna till Tänndalen

Fjällnäs-Svalåtjärn 8km

Bruksvallarna 
-Knallen 3,5 km
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Aktiviteter Mat & dryck

Fjällklubben
Fjällklubben är barnens klubb 
där våra populära aktivitetsledare 
knäpper av sig skidorna och leder 
ligan mot äventyr! Det blir afterski, 
tävlingar, utmaningar, disco och 
mycket annat.

Bokas på tel: 0684-155 15 eller på 
plats i Hamra Sportshop.

Kvällsskidåkning
Har du fortfarande ork kvar i benen 
när dagen är slut? Då erbjuds kvälls-
skidåkning i elbelysta backar. 

Tisdagar & fredagar vecka 7-10,
kl. 19.00-21.00 i Hamra.

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

Femkamp
Utmana pojk- eller flickvännen,
syrran, brorsan eller bästa kompisen 
i Speed Ski, Längdhopp, Parallell-
slalom, Skicross och Selftimer i
Tänndalen. Vilken vinnarskalle är 
störst och vem plockar hem titeln,
FEMKAMPSMÄSTARE?

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

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

Ski Lodge Kök & Bar
God mat och dryck hör semestern 
till och därför har vi skapat en 
restaurang och bar för många olika 
preferenser. Här kan du njuta i 
loungen, dricka gott, äta gott, dansa 
pjäxdans och mycket mer. Öppet 
dagligen för frukost, fika, lunch & 
middag.

Bordsbokning på tel: 0684-155 00

Hamra Öl & Pizzabar
Gediget ölsortiment och stenugns-
bakade pizzor för  servering och 
avhämtning i Ski Lodge Tänndalen. 
Öppet dagligen kl. 14.00–21.00.

Tel: 0684-155 00

Aktuella tider och priser på www.tdidag.com

Hamra Sportshop Guidebyrån

I Hamra Sportshop finns allt för en 
riktig skidåkare. Här finns över 80
pjäxmodeller med fri justering och 
100 % passformsgaranti. Skidväggen 
är fullsmetad med det bästa och alla 
modeller finns som testskidor. Här 
finns dessutom skidkläder för riktig 
vinter och vardagskläder för mys 
eller fest. Välkommen till en riktig 
skidbutik!

Tel: 0684-155 10

Våra guider kan sitt Tänndalen och 
delar gärna med sig. Möjligheterna 
att utforska fjället bortom pister och 
spår är stora och ger fjällupplevelser 
utöver det vanliga. Toppturer,
liftburen offpist, snöskovandring, 
fatbike och mycket annat.
Aktuellt program hittar du på
www.tdidag.com

Boka på tel: 0684-155 15
eller på plats i Hamra Sportshop.

Enligt Nordic Bench
marknadsundersökning

om skiddestinationer
i skandinavien.

#1

0684-155 00

tanndalen.com

bokning@tanndalen.com

facebook.com/tanndalen

@itanndalen

youtube.com - sök på tänndalen
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Aktiviteter Mat & dryck

Fjällklubben
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plats i Hamra Sportshop.
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Har du fortfarande ork kvar i benen 
när dagen är slut? Då erbjuds kvälls-
skidåkning i elbelysta backar. 

Tisdagar & fredagar vecka 7-10,
kl. 19.00-21.00 i Hamra.

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

Femkamp
Utmana pojk- eller flickvännen,
syrran, brorsan eller bästa kompisen 
i Speed Ski, Längdhopp, Parallell-
slalom, Skicross och Selftimer i
Tänndalen. Vilken vinnarskalle är 
störst och vem plockar hem titeln,
FEMKAMPSMÄSTARE?

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

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

Ski Lodge Kök & Bar
God mat och dryck hör semestern 
till och därför har vi skapat en 
restaurang och bar för många olika 
preferenser. Här kan du njuta i 
loungen, dricka gott, äta gott, dansa 
pjäxdans och mycket mer. Öppet 
dagligen för frukost, fika, lunch & 
middag.

Bordsbokning på tel: 0684-155 00

Hamra Öl & Pizzabar
Gediget ölsortiment och stenugns-
bakade pizzor för  servering och 
avhämtning i Ski Lodge Tänndalen. 
Öppet dagligen kl. 14.00–21.00.

Tel: 0684-155 00

Aktuella tider och priser på www.tdidag.com

Hamra Sportshop Guidebyrån

I Hamra Sportshop finns allt för en 
riktig skidåkare. Här finns över 80
pjäxmodeller med fri justering och 
100 % passformsgaranti. Skidväggen 
är fullsmetad med det bästa och alla 
modeller finns som testskidor. Här 
finns dessutom skidkläder för riktig 
vinter och vardagskläder för mys 
eller fest. Välkommen till en riktig 
skidbutik!

Tel: 0684-155 10

Våra guider kan sitt Tänndalen och 
delar gärna med sig. Möjligheterna 
att utforska fjället bortom pister och 
spår är stora och ger fjällupplevelser 
utöver det vanliga. Toppturer,
liftburen offpist, snöskovandring, 
fatbike och mycket annat.
Aktuellt program hittar du på
www.tdidag.com

Boka på tel: 0684-155 15
eller på plats i Hamra Sportshop.

Enligt Nordic Bench
marknadsundersökning

om skiddestinationer
i skandinavien.

#1

0684-155 00

tanndalen.com

bokning@tanndalen.com

facebook.com/tanndalen

@itanndalen

youtube.com - sök på tänndalen
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Är du inte bekant med begreppet Randonnée, 
eller ”Rando” i folkmun, så är det helt enkelt 
det franska ordet för skidtur i alpin terräng. Det 

vill säga skidbestigning, att ”gå på tur” eller ”topptur”. 
Varför randonnée har ökat i popularitet hänger ihop med 
en ökad trend för natursköna upplevelser kombinerat 
med lockelsen till den fria åkningen utanför pisterna. 
Begreppet ”earn your turns” sammanfattar inställnin-
gen till offpiståkningen. 

HUR GÅR DET TILL   För att kunna gå uppför behöver 
du så kallade ”stighudar” fästa under dina skidor. Vidare 
behöver du också ett par alpina turbindningar där hälen 
är fri samt ett par pjäxor med inställbart “gåläge”. 

Stighudarna ger dig den nödvändiga friktionen mot 
snön och ser till att du inte glider bakåt. När du når 
toppen, drar du av huden och ger dig ut för de orörda 
sluttningarna.

PROVA PÅ I FUNÄSFJÄLLEN:
I FUNÄSDALEN  Funäsdalsbergets randoled startar 
mitt i byn i anslutning till butiken Topsport och leder hela 
vägen upp till toppen. Leden bjuder på varierad terräng 
och lutning. Den är väldigt vindskyddad och bjuder på en 
fantastisk utsikt över byn, sjön och fjällen. Leden lämpar 
sig utmärkt för att slipa på tekniken men om du vrider 
upp tempot så får du ett bra träningspass. Tidsåtgång 
från dal till topp är ca 30-60 min.

I TÄNNDALEN   Randoleden i Tänndalen ligger längst 
västerut i det alpina skidområdet och startar utanför 
Ski Lodge Tänndalen. Leden slingrar sig upp över frusna 
myrar, genom krokig fjällbjörksskog och över snötäckta 
fjällryggar. På toppen har man milsvidd utsikt över flera av 
områdets fjälltoppar. Platsen passar perfekt för en kaffe-
paus innan man tar av sig stighudarna och vänder neråt.

Utrustning och ev pannlampa hyr man enkelt i Hamra 
Sportshop som ligger i direkt anslutning till leden.

Randonnée har blivit den nya trenden i bergen 
och detta märks även i Funäsfjällen. Vi guidar

 dig till fenomenet och vart du kan prova på. 

TEXT: ERIK LEONSSON, TED WENGLER OCH WILLIAM JONASSON  FOTO: BJÖRN ARNEMO

VAD BEHÖVER JAG?

• Någorlunda lätta skidor som 
är breda nog att klara av 
offpist-åkning

• Alpina turbindningar som du 
kan ställa om från fri häl till 
fixerat åkläge

• Pjäxor med gåfunktion
• Stighudar
• Teleskopstavar med truga 

(för att justera längden)
• Lavinutrustning (transcei-

ver, spade, sond, första 
hjälpen-kit)

Randonnée - den nya trenden
VI GUIDAR DIG RÄTT 
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BRA ATT HA MED SIG

• Vatten
• Termos med varm dryck
• Vindtät mössa
• Tunn dunjacka när  

du når toppen
• Hjälm
• Jackor och byxor du 

kan öppna och stänga 
ventilationen på

• Sele och rep (om du 
befinner dig i brant  
terräng)

RANDONNÉ I PISTEN   Enligt SLAO:s regler 
är pisterna att betrakta som arbetsplats 
utanför liftarnas öppettider och det är 

förenat med livsfara att beträda pisterna 
samtidigt som pistmaskinerna. Detta på 

grund av att de ofta använder vajer i branta 
partier samt att sikten är begränsad för 

pistörerna. 
Du får heller aldrig gå uppför pistade 

backar under liftarnas öppettider såvida inte 
det finns ett avgränsat område avsett för 

just randonnée. 

PJÄXOR MED GÅLÄGE
Det är viktigt att ha sköna pjäxor. För små eller pjäxor som 
inte passar foten är turglädjens fiende nr 1. Pröva flera olika 
så att du hittar det som passar din fot. Ett gott val kan vara 
Dynafit HOJI Pro Tour som hos Hamra Sportshop. Hoji Pro 
Tour erbjuder alpin utförsprestanda och stabilitet i kom-
bination med uppstigningsegenskaper som tidigare bara 
återfunnits i renodlade toppturspjäxor.  |  Pris från: 6 995

STIGHUDAR
Du måste ha stig-
hudar för att gå 
uppöver. På Hamra 
Sportshop hittar du 
en slitstark stighud 
från G3 med mycket 
bra fäste. Dessa hudar 
är vattentäta vilket gör 
att stighudarna inte 
suger åt sig vatten när 
man går på blöta underlag.  |  Pris: 2 195 kr 

BINDNING
En god bindning justeras lätt med stav eller hand så att 
hälen på pjäxorna lyfts upp ju brantare terräng du befinner 
dig i. ATK Raider 14 är framtagen för den moderna skidå-
karen som sömlöst rör sig mellan randonnée och friåkning. 
Med hela fem lägen på hälhöjaren har du en uppsjö av 
valmöjligheter beroende på lutning och terräng.  |  Pris: 5 

995 kr i Hamra Sportshop.

SKIDOR
Randoneeskidor är en blandning mellan slalomskidan och 
en fjällskida med stålkant. Ju längre skidan är ju tyngre blir 
den, så välj en längd som passar din storlek och vikt. Dynafit 
Speed 76 från Hamra Sportshop är en fartskida uppför 

fjället, den är lätt att hantera i 
brant, snabb och tekniskt krävande ter-
räng. Den väger endast 1070 g, har cap-konstruktion och 
sidewalls.  |  Pris: 6 995 kr

LAVINUTRUSTNING
Lavinsäkerhet är väldigt viktigt när du ska ut på fjället.
Tranciever på kroppen, sond och spade i säcken. Mobil och 
tranciever kan störa varandra så se till att dessa är min.25 
cm från varandra. Lär dig att 
använda utrustningen och träna 
ofta. Ett gott val av tranciever är 
Mammut Barryvox S, markna-
dens mest avancerade. Här 
säljs den i paket tillsammans 
med sond och spade.  |  Pris: 
5 695 kr på Hamra 
Sportshop.

För den som vil ta säkerheten 
lite längre kan en lavinryggsäck  
vara en god investering. Scott Backcountry 
Patrol AP 30 är den ultimata lavinryggsäc-

ken med det nya elektriska Alpride E1-airbagsystemet. 
Airbagen drivs av superkondensatorer i stället för gas-

patroner vilket är säkrare på många sätt. Airbagen kan 
utlösas tre gånger per laddning och man laddar den 

enkelt med hjälp av en usb-kabel.

RANDONNEE - DEN NYA TRENDEN

Med rätt 
utrustning  

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

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

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

DAGS ATT KÖPA, SÄLJA ELLER VÄRDERA?

         Nina      Malin
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KULTUR OCH NATUR

Jag hade just lämnat in ett programförslag till Sveriges 
television om att få göra en halvtimmes dokumentär om 
denna djurart. När helikoptern så hade släppt av mig vid 

sagda lya och försvunnit, lägrade sig återigen tystnaden över 
denna vildmark, den svenska fjällvärlden. Jag slog upp mitt 

tält på betryggande avstånd 
och tog en kort vilopaus. När 
jag efter någon timme tittade 
ut låg där en blåräv uppe på 
lyan. Eftersom det då var 
endast ca fem procent av den 
svenska fjällrävstammen som 
var mörka blev således mitt 
livs första fjällräv denna så 
sällsynta färgvariant. Någon 
timme senare dök plötsligt 
en vit räv upp där borta och 

högsta vinsten var därmed inkasserad. Detta var för drygt 
40 år sedan och då var det enbart film som gällde. Någon 
stillbildsdokumentation var det  aldrig tal om. Men ända 
sedan dess har bilden av dessa rävar funnits i min hjärnas 
minnesarkiv med en längtan att kunna fånga detta blandäk-
tenskap via stillbildkameran. I mars månad 2018, efter 39 år 
och 10 månader, kunde jag så äntligen förverkliga denna dröm. 
Bilden på de två rävarna blev även slutbilden i den bok om min 
vän fjällräven som nu äntligen kan gå i tryck. Även årets film 
i Tänndalens bygdegård med världspremiär onsdag vecka 
sju, är en hyllning till denna djurart jag beundrar mest av alla. 
Tundrans schakal kallas han ibland, en mästare på överlevnad. 
I storlek ungefär som en vanlig bondkatt .Han lär kunna vara 
utan mat i närmare fem veckor. Ner till minus 80 grader tål 
han och varje gång jag möter honom där ute på fjället känner 
jag mig alltid lika underlägsen.

39 år och 10 månader, ja så lång tid tog det för mig att få ”drömbilden”, en blåräv och 
en viträv på en snöklädd lya. Det var i maj månad år 1978 som jag, via en helikopter, 

blev nedsläppt på mitt livs första fjällrävlya. 

TEXT OCH FOTO: INGEMAR LIND.  TÄNNDALEN I VÄSTRA HÄRJEDALEN.  

Drömbilden
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DAELVIE. Vinter. Vita mjuka konturer med 
gröna, grå och blå kontraster. Tid för 
renslakter och skiljning i vintergrupper.

Under hösten har alla renar inom samebyn gått 
tillsammans, ganska fritt inom sina yttre grän-
ser. Vid höstens slakter passerar hjorden i olika 
omgångar en gärdesanläggning på sin väg mot 
vinterlandet, och nu vid vinterns skiljning har vi 
åter alla samlade. De skiljs i mindre grupper som 
betar på olika områden under vintern.

Det är alltid en glädje att ha renarna samlade 
giedtesne: se hur de verkar ha haft det sedan sist; 
se hur årets miesieh har växt till sig; råka på kän-
ningsrenar från tidigare år... Vid skiljningen dras var 
individ för hand; inte bara de som ska till slakt utan 
även livrenarna, som dras till rätt respektive hage. 
Några tar hem tamrenar för körning eller sociali-
sering. Utanför gärdet står ofta någon och slaktar 
matrenar, de som används för eget bruk. Man hejar 
och pratar, surrar om bovtjeh, vädret, betet…

De samebyar inom vars betesmarker 
Funäsfjällen ligger skiljer i vintergrupper under 
januari-februari och är nu i sina sydligaste trakter: 
Handölsdalens sameby är kring Vemhån-Sveg-

Lillhärdal, Mittådalens sameby kring Sonfjället-
Hedeviken-Linsell, Ruvhten Sijte runt Lillhärdal-
Särna-Lofsdalen. Idre sameby är vid Idre-Särna. 
Det är körning mer eller mindre varje dag, för att se 
så att renarna går lugnt inom tänkt område och 
att de inte blivit skrämda av något, t ex skotrar, 

hundspann, lösa hundar, rovdjur, osv. Många av 
renskötarna bor borta från hemmet många nätter.

Passningen i den mindre vintergruppen inne-
bär att komma närmare djuren än under det sam-
lade betet under sommar och höst. Det är härligt 
att åter ha mer närkontakt med renarna. 

Året som gått har bjudit på en ovanligt varm 
och torr sommar med bränder på flera håll. På 
styckeriet ser vi att kalvarna under hösten gene-
rellt har varit muskulösa och fina, men mindre i 

DAELVIE
Vinter i Sydsameland 

VINTER I SYDSAMELAND  

Om vintern är det slakttider, skiljning och vintergrupps-bete inom 
Åarjelsaepmie, som Funäsfjällen  ligger i. Det är också lite annat 
intressant att hålla koll på.  Välkommen att ta del av vad som händer 
i och runt Funäsfjällen just nu! 

TEXT: JOSEFIN SANDGREN & MARCUS RENSBERG

Fram till januari har 
vinterns betesförhållanden 
varit gynnsamma, medan 

januari har haft med sig 
stormvindar, mildväder och 

isbildning.

Flyttning av Ruvhten Sijtes renhjord under samling. FOTO: Marcus Rensberg
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VI ÄR STOLTA LEVERANTÖRER  
TILL FUNÄSFJÄLLEN

Gör ett gott intryck på era gäster 

med proffsiga trycksaker från oss !Snart 
vinter!

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

Se vår hemsida för tidigare arbeten vi gjort: www.hglasobygg.se                

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

 

TILL-/NYBYGGNATIONER, RENOVERINGAR, 
GLASMONTAGE OCH GOLVSLIPNING.

Allt från grund till tak.
Nyttja rotavdraget

Se vår hemsida för tidigare arbeten vi gjort: www.hglasobygg.se                

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

 

TILL-/NYBYGGNATIONER, RENOVERINGAR, 
GLASMONTAGE OCH GOLVSLIPNING.

Allt från grund till tak.
Nyttja rotavdraget

Se vår hemsida för tidigare arbeten vi gjort: www.hglasobygg.se                

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

 

TILL-/NYBYGGNATIONER, RENOVERINGAR, 
GLASMONTAGE OCH GOLVSLIPNING.

Allt från grund till tak.
Nyttja rotavdraget

VINTER I SYDSAMELAND  

storlek och med mindre fett. Fram till januari har 
vinterns betesförhållanden varit gynnsamma, 
medan januari har haft med sig stormvindar, 
mildväder och isbildning. Vi hoppas att det lugnar 
ner sig och att resten av vintern blir jämnkall och 
snöig, så att betet hålls lättillgängligt.Under vin-
tern firar vi samiska nationaldagen den 6 februari, 
till minne av det första samiska landsmötet som 
hölls i Trondheim 1917. Det var en stor tillställning 
där samer för första gången samlades från norr till 
söder, oavsett landstillhörighet, för att diskutera 
gemensamma frågor; en milstolpe väl värd att 
fira. Sätt gärna upp en samisk flagga denna dag 
och fira med oss!

Annat att vara uppmärksam på under den här 
perioden är Lopme Naestie 14–16 mars: samiska 

kulturdagarna i Funäsfjällen som återkommer 
vartannat år och iår är på Ljusnedal för första gån-
gen, med konst och hantverk, föreläsningar, mu-
sik, mat, försäljning och andra event för stora och 
små. Slow Food Sápmis foodtruck ”Den rullande 
matraiden” gör under Lopme Naestie en anhalt i 
Funäsfjällen på sin resa genom Saepmie och er-
bjuder smakbitar ur det sydsamiska köket. Be th-
ere! För den intresserade finns även olika upplägg 
på event med renar under perioden. Hör er för hos 
Destinationen om vad som finns just då.

Välkommen till Åarjelsaepmie om vintern!
Buerie båeteme Åarjelsaepmese daelvege!

MINIPARLÖR SAMISKA 

ÅARJELSAEMIEN SVENSKA 

Åarjelsaepmie Sydsameland 

daelvie vinter 

miesieh kalvar 

bovt renar 

tjåervie horn 

giedtesne i gärdet 

bovtjeskå i renskogen 

tjoejkedh åka skidor 

saemien saevege samisk flagga 

lopme snö 

naestie stjärna 

naelgies beapma god mat 

Thomas Jonsson  |  070-388 38 10 eller 070-626 35 46
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SE ALLA VÅRA STATIONER PÅ:  

WWW.QSTAR.SE/STATIONER

Tillsammans kan  
vi hålla hela  

Sverige levande!

Restaurang med vy över fjällen

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

Meny och öppettider finns på vår Facebooksida.

Lunch À la carte

Matsäck Fika

FJÄLLVÄRLDEN

event

Per-Åke Näsvall
Michael Althin

070-639 72 21
070-664 50 07

info@fjallvarldenevent.se

KONFERENS

EVENT

MARKNADSFÖRING

Längdskidans dag 
21 feb. - 28 feb. - 7 Mars

kl. 14-16

längdKul för stora och små 
skidstadion bruksvallarna

Vallakurs & Teknikvisning med 
Topsport. Sunmaid- race för de 

minsta, Ski-cross, Ta snöstjärnan, 
Hälsa på Goknulen, kom och 

provsitt vår pistmaskin.

www.bruksvallarna.se
	  

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

Stefan 0702-298 407
Rasmus 0702-879 287
www.bruksvallarnasskoteruthyrning.se 



39BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE

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

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

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

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

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

SKOTERIET - Tännäs
0684-290 10  |  skoteriet.se

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

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

SKOTER, LÄNGD OCH SLALOM

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

0684-240 00  |  tannaskroket.se 

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

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

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

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

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

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

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

       FJÄLLPASS*
  VUXEN UNGDOM**

1-DAGS 425 335
2-DAGARS 840 665
3-DAGARS 1195 965
4-DAGARS 1495 1175
5-DAGARS 1705 1365
VECKOKORT 1955 1535
SÄSONGSKORT 5195 4135

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

       SPÅRKORT  PRIS
DAGSKORT  100
3-DAGARS  260
7-DAGARS  490
SÄSONGSKORT  1000

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

SKOTER, SKIDUTHYRNING & SKIDSKOLOR

SPARA TID 
Boka Fjällpasset, 

skidskola och uthyrning 
online på  

funasfjallen.se
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BOKA DITT VINTERÄVENTYR PÅ FUNASFJALLEN.SE
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AWARD-WINNING
PROTECTION

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

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

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

E-post: info@ultimatenordic.se | Tel: 08-410 515 80 | Hemsida: ultimatenordic.se


