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VI KAVLAR UPP
ÄRMARNA –
OCH TVÄTTAR
HÄNDERNA

F

unäsfjällen har en snart 150-årig
tradition av att ta emot gäster. Vi
kan leverera god mat, evenemang
och aktiviteter – samt förmågan att hålla
god hygien – i restauranger, boende och
i butiker. Vi, aktörer i Funäsfjällen, kommer att fortsätta att göra en insats för
att förhindra spridning av coronaviruset.
Vår uppgift är, för såväl invånare som
gäster, är att se till att spridningen
stoppas. Det är bara tillsammans vi kan
skapa en bra och trygg fjällupplevelse.
Låt oss kavla upp ärmarna och jobba mot
ett gemensamt mål: ett Funäsfjällen, så
fritt från smitta det bara går.

Mats Lennartson

Mats Lennartson
VD Destination Funäsfjällen
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Skandinaviens
bästa skidort för
andra året i rad
Fjällgästerna har sagt sitt och beskedet är solklart. Tänndalen är
den mest omtyckta skidorten i Skandinavien för andra året i rad,
enligt en färsk undersökning från analysinstitutet Nordic Bench.

tanndalen.com

|

0684-155 00
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Skidå aj!
till 3 m
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Missa inte detta när du besöker oss:
Turskidor runt Svansjön - äkta frihet i naturen.

Bestig ett fjäll med topptursutrustning.

Ät så många våfflor du orkar på Wärdshuset
Forbonden.

Raila på krokiga fjällbjörkar i Björkparken i
Freeride Paradise.

Krossa manchestern i Buskvallen.

Åk kvällsskidåking i Hamra.

Ge maskoten Bärra Blåbär en kram.

Att göra en puder8 i Freeride Paradise.

Hitta Tänndalens bästa kanelbulle.

Åk ett helt varv i sexstolsliften Hamra Komfort.

Utmana någon i femkamp - skicross, speed ski,
längdhopp, parallellslalom & self timer.

Hitta Tänndalens bästa burgare.

tdidag.com

Här har vi samlat all info för dig som är på plats i Tänndalen.
Liftstatus, aktiviteter, väder, menyer, spårstatus, lavininformation med mera.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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EN SOLSKENSHISTORIA

DE SA JA I FJÄLLEN

- en solskenshistoria

2013 sågs de för första gången på det fjälligaste stället som fanns i
Stockholm: Årebaren Broken. Resten är en solskenshistoria som toppas av
ett magiskt och soligt vårvinterbröllop i Tännäskröket.
TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT | FOTO: T-W MEDIA

S

kidor både utför och på tvären är en
viktig del av både Eriks och Lovisas
liv. Erik är en inbiten längdåkare som
elitsatsade tills han var 20. Lovisa satsade
på längd tills hon var 13 och orienteringen tog
över. Men fjällintresset är fortfarande riktigt
stort hos båda och ett intresse de fortsatt att
utveckla tillsammans. Sedan de träffades har
de spenderat många somrar och vintrar i Eriks
föräldrars stuga i Bruksvallarna.
– Vi är riktigt fjällbitna båda två och lägger

gärna stort fokus på härliga vintersemestrar,
berättar Erik. När de förlovat sig och började att
planera bröllopet stod valet mellan två platser:
Bergslagen – där Lovisa kommer ifrån – eller
bergen i Funäsfjällen.
– Vi kollade på många härliga platser men
det kändes som fjällen var vårt gemensamma
ställe. När vi hittade Tännäskröket så kändes
det perfekt. Både platsen i sig men också att
vi och dem hade samma syn på vårt bröllop och
de kunde dessutom ta hand om hela konceptet,

berättar Lovisa. Allt från boende, till mat och
ceremoni. Bröllopet var planerat för 40 gäster.
– Vi hyrde stora stugor på mellan 6-10
bäddar där alla gäster fick plats. Vi ville att det
skulle bli som en fantastisk fjällweekend som
kryddades med ett bröllop. Vi fick allt och mer
därtill, berättar Erik.
EN FEST I DAGARNA TRE Bröllopet var
planerat till veckan efter påsk, till lördagen den
27 april. Gästerna anlände på torsdagen och

LOVISA BERG &
ERIK NILSSON
BOR: Bor: Örebro och Fåsjöbacken
i Bergslagen, där de just nu håller
på att bygga ett nytt hus.
FAMILJ: Hästen Winston
FJÄLLTIPS: Den bästa tiden i fjällen
är utan tvekan vårvintern. Men missa
heller inte fjällen på sommaren när
längdlederna blir till fantastiska
cykel- och trailleder. Det är underbart
att dra på sig ryggsäcken packad med
lätt matsäck och vara ute på fjället
en heldag.
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EN SOLSKENSHISTORIA

samlades i restaurang Arran för mat, dryck och
mingel innan läggdags.
DAN FÖRE DAN Temat för fredagen var
snowroller – sällskapsresan. Det var zinkpasta
på läpparna, härliga mössor, overaller och en
fantastisk stämning. Man hade bestämt att
dela upp sig i två ”lag”: team längd och team
alpin. Man begav sig bortåt Bruksvallarna och
ut på äventyr. Sedan möttes man upp för gemensam lunch på restaurang Tusen innan man
fortsatte utför eller på längd. Och som efter en
perfekt skiddag; avslutade man såklart med
afterski vid en egenbyggd snöbar och dans
hela natten.
BRÖLLOPSDAGEN Gästerna vaknade till
strålande solsken och åt gemensam frukost
innan det var dags att förbereda sig för den
stora dagen.
– Det var fantastiskt kul med afterski och
man var lite sliten. Men vi hade en lugn och
härlig förmiddag inplanerad med gott om tid
för återhämtning, berättar Lovisa.
Hon och brudföljet njöt av en förmiddag
tillsammans i spakåtan. Erik och bröllopsgäs-

Ett bröllop i klassisk stil, men
långt ifrån klassiskt.
Dagen innan bröllopet gav sig
bröllopsgästerna ut i backen och
i längdspåren. Man avslutade
med afterski med snowrollertema – med egen snöbar.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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TANKAR
INFÖR
BRÖLLOPET

EN PLATS ATT MINNAS
I Funäsfjällen finns det många fantastiska
platser att hålla bröllopsceremonin på.
Åk gärna runt och känn i dalgångarna.
Upptäck er plats, den som känns mest i
hjärtat. Kanske är det på en fjälltopp med
vacker utsikt, eller omgiven av de sovande
jättarna i en dalgång.
EN PLATS FÖR ER
Ett fjällbrölliop behöver inte betyda
utomhus. Ni kan också välja ett klassiskt
kyrkbröllop Sveriges högst belägna
kyrka - Tännäs kyrka, 648 m ö h eller hålla
ceremonin inuti någon av toppstugorna.
MED SMAK AV FJÄLLEN
Lokalbakade bröllopstårtor från Nya
Jonssons, lokalproducerade praliner till
avecen Från Fjällpralinen. Ni kan till och
med välja lokal dryck från Härjebrygg.
Restaurangerna hjälper er att ta fram en
meny i er smak.
STORSLAGET OCH INTIMT
Ett litet bröllop med de närmaste eller alla
vänner, släkt och bekanta samlade? Det
är er dag. Funäsfjällen är både stort och
litet på samma gång. Kontakta någon
av de olika anläggningarna så hjälper de
er att planera ert drömbröllop från första
tanken tills att ni åker hem som gifta.

terna myste med myskoxarna i Tännäs och
förberedde sig för vigseln.
– Har man inte sett myskoxarna är det en
mäktig upplevelse och perfekt att få göra tillsammans, berättar Erik.
Efter en härlig förmiddag var tiden inne för
vigseln. Två och två åkte gästerna upp i sittliften mot toppen av slalombacken. Sen var
det vigselförrättarens tur och Erik och Lovisa
skulle åka några minuter senare. När de precis
kommit till toppen och klivit av liften stannade
den plötsligt. Det visade sig vara ett massivt
strömavbrott i hela västra Härjedalen!
– Hade vi suttit en eller två stolar senare,
hade vi blivit fast i liften länge, berättar Lovisa.
JA! 6 år efter att de träffats skulle de äntligen
få säga ja till varandra på en av deras favorit-

Hade vi suttit en eller två
stolar senare, hade vi blivit
fast i liften länge

platser i världen. Solen gassade. Snön låg vit.
Gästerna stod samlade. Lina spelade näverlur
och Erik och Lovisa ställde sig på varsitt renskinn. – Det var verkligen magiskt. Vi hade inte
kunnat be om ett bättre väder eller plats. Eller
en bättre stämning, alla stod så nära samlade
under vigseln.
Efteråt blev det inte konfetti eller ris utan
färgglada rökbomber.
– Otroligt dramatiskt på många sätt, först
blev det en vacker fondvägg och sen vände vinden och vi befann oss i Lützendimman, säger
Lovisa och skrattar.
– Men vi hittade i alla fall till toppstugan!
Där blev det bubbel, kaffe och bröllopstårta.
– Vi hade beställt tårtor från Nya Jonssons
bageri och de var fantastiska. Fjällsinspirerade
med ledkryss och jag och Lovisa som skidåkare
istället för ett klassiskt brudpar på toppen,
säger Erik. På vägen ner fick Erik och Lovisa
skjuts med en pistmaskin
– Allt som saknades var plåtburkarna och en
just married-skylt, säger de och skrattar.
På kvällen vankades det bröllopsmiddag i
Arran.
- Vi abonnerade restaurangen och de löste
både dukning och dekorationer precis som vi
tänkt oss. De hade verkligen löst allt, berättar
Lovisa.
- Högt över våra förväntningar, berättar Erik.
Och maten. Fantastisk. Såklart även det en
fjällmeny med lokala råvaror och noga utvalt
vin till varje rätt.
Bröllopsfesten då? Jodå. Trots intensiva dagar
avslutades dagen lika fantastiskt som den
börjat med dans natten lång.
När gästerna åkt hem stannade Lovisa och
Erik kvar i Bruksvallarna i några dagar.
– Vi behövde smälta allt som hänt och var
tagna i över en vecka.
– Vi hade ingen plan B, men allt vi drömt om
slog in och mer därtill. Helt makalöst – en riktig
solskenshistoria.

Istället för altargång – liftgata. Erik och Lovisa tog den
klassiska tvåsitsliften till sitt bröllop.
8
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TÅRTOR: Nybakade bröllopstårtor från Nya Jonssons bageri som
ligger i Funäsdalen.
BRÖLLOPSMIDDAG: Middagen hölls inne på Arran. En komponerad
fjälinspirerad trerättersmeny med utvalda viner till.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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MARDRÖMMEN I FJÄLLEN SKRIVS MED FEM BOKSTÄVER:

LAVIN
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LAVIN

Då är en sak viktigare än allt: tiden. Och ingen är så snabb på
att hitta människor i snö som en tränad lavinhund.
Som Funäsdalens egen Viggo.
TEXT: YASEMIN BAYRAMOGLU | FOTO: NILS PETTER NILSSON

-K

an du försöka få Viggo att titta i
kameran?, undrar fotografen när vi
ska ta omslagsbilderna. Men Viggo
är helt ointresserad av att titta in i kameror. Han
vill helst pussa sin matte, Elin Andersson.
Hon och Viggo är i det närmaste oskiljaktiga.
Visserligen skaffade Elin Viggo tillsammans
med sambon Jacob. Men när Elin sedan började
träna Viggo till lavinhund så var det just de två
som blev superteamet.
Så mycket att Jacob nu vill skaffa en egen
hund…
Elin skrattar och konstaterar kort att i så fall
ska hon också ha en hund till.
Elin är Stockholmstjejen som bara skulle ta ett
sabbatsår från jobbet som assistent för barn
med behov av särskilt stöd i skolan. Det är åtta
år sedan nu. Hon gick en utbildning till fjällguide
i Norge, träffade Jacob och blev kvar. Under
utbildningen fick de se lavinhundar jobba och
båda kände direkt att det där skulle de också
vilja göra.

ELIN ANDERSSON
ÅLDER: 34 år.
FAMILJ: Två barn och sambon
Jacob.
BOR: Funäsdalen.
HUND: Viggo, 6 år, flatcoated
retriever.

Två år senare hade de skaffat Viggo, som de
började träna vid tio månaders ålder. Han blev
godkänd som tvååring. Numera är han sex år
och hela familjen bor i Sverige.
Systemen med lavinhundar skiljer sig lite åt
i Norge och Sverige. I Norge är det en stor
frivilligorganisation som utbildar lavinhundar. I
Sverige är det Polisen som basar över lavinhundarna och Fjällräddningen. Men man kan även
som civil utbilda sin egen lavinhund, som sedan
testas av Polisen och därefter kan kallas ut på
uppdrag ihop med Fjällräddningen. Så jobbar
Elin och Viggo.
För Elin funkar det fint eftersom hon till
vardags jobbar som skidpatrullör i Funäsfjällen.
Viggo får hänga med kollegorna medan hon är
ute i backarna och hjälper skadade eller vilsna
skidåkare. Kommer ett lavinlarm kan de snabbt
komma iväg.
För som sagt, tiden är den enskilt största faktorn när det gäller att rädda liv där en lavin dragit
fram.
– Man vill vara på plats så fort som möjligt,
helst inom 15 minuter. Efter det är det drastiskt
sämre chans till överlevnad, säger Elin.
MEN INGA REGLER UTAN UNDANTAG.
– I Norge hittade man en kvinna vid liv efter fyra
timmar under snön. Hon hade ingen transceiver
på sig och man hade sökt efter henne genom
att sonda. Då går många människor i led och
känner efter snön med sonden. Det var storm
och dåliga förutsättningar. Men när hunden väl
kom dit efter fyra timmar tog det bara sju minuter innan den markerat var kvinnan låg!
(En transceiver är en liten sändare som alla
som ger sig ut offpiste bör ha på sig. Den skickar

Ganska ofta kan det vara
en kanonhund,
men den kommer
ändå aldrig bli bättre
än hundföraren.
Det är ett samarbete

signaler som gör att man snabbare kan lokalisera drabbade.)
När man jämför hundens luktsinne med människans brukar man säga att om en människas
luktsinne är stort som ett frimärke, är hundens
som en fotbollsplan. När hundar söker efter
människor – oavsett om det är i snön, ute på
havet eller i ruiner – så söker de efter dofter av
den person som de inte ser.
Doften färdas med luftmolekyler upp genom
snön, vilket betyder att personen ifråga inte alltid ligger exakt där hunden markerar, men i den
absoluta närheten.
Proven för att bli godkända som lavinhundsekipage är tuffa. Det är inte bara hunden som ska
klara proven, utan det handlar om en helhetsbild
av ekipaget.
– Ganska ofta kan det vara en kanonhund,
men den kommer ändå aldrig bli bättre än hundföraren. Det är ett samarbete, säger Elin.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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NORSKA VÄSTEN. Viggo är godkänd lavinhund både i Sverige
och Norge.
FAMILJEHUND FÖRST. Även om Viggo är Härjedalens enda
lavinhund är han i första hand en familjehund, understryker Elin.

Hund och människa ska funka ihop. Och
människan ska vara bra på att ta hand om sig
själv om sin hund. Blir man uppskickad på ett
fjäll med helikopter för att leta efter försvunna
människor kanske man måste ta sig tillbaka
själva till fots. Då gäller det att man är trygg ute
i det vilda och kan orientera sig väl.
– Men sedan är ju jag som hundförare beroende av andra människor också – personer
som gräver, transporterar – allt!
Elin lägger mycket av sin lediga tid på Viggo.
Det räcker inte med att klara provet en gång.
Man måste göra om det varje år. Då krävs
mycket träning. Och träning för något som man
egentligen hoppas slippa utföra. Ingen vill ju att
människor ska fastna i lavinerna, trots allt. Men
det blir en livsstil, berättar hon.
Belöningen blir en tajtare relation med hunden och mycket kul ihop. Och så har de fått
testa saker under träning som de aldrig skulle
fått testa annars – som satt firas ner från en
helikopter.
Förra året kallades Elin och Viggo ut på fyra larm
i Funäsfjällen och Årefjällen. Som tur var blev
det inga skarpa sök för Viggo, inga människor
hade dragits med i snömassorna.

GRÄVAREN. Viggo hittar sin leksak blixtsnabbt, även
om Elin tryckt ner den i snön ordentligt.
12
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I Funäsfjällen råder nu något av en ”lavinhund-boom” nu. Elin och kompisen Mattias har
dragit igång en träningsverksamhet för alla som
är intresserade av att vara med och träna, oavsett om man sedan vill göra lavinhundsprovet
eller inte.
De startade i januari förra året och nu är
de 20 medlemmar i Facebookgruppen Funäsdalen Lavinhund. 82 träningstillfällen blev det
förra året.
– Vi är jättetacksamma för att så många vill
vara med, för man behöver ju figuranter när man
tränar. Och vi behöver flera hundar. Viggo är den
enda i Härjedalen.
Det behövs fler som Viggo som kan skapa

trygghet. Men samtidigt är Elin noga med att
understryka att man ska se lavinhundar som
komplement. I första hand gäller det att som
skid- eller skoterförare se över sin egen säkerhet.
– Om du är ute i lavinterräng ska du ha en
transceiver så att du är sökbar, det är ett större
skydd än en hund. Sedan ska du ha sond och
spade. Alla i en grupp som åker ska ha det – och
ska veta hur man använder sina grejor. Man kan
gå på en clinic på ett par timmar för att få baskunskaper. Lavinhundar är bara en bonus!
FOTNOT: Efter att intervjun gjordes beslöt
Elin att låta Viggo pensioneras som lavinhund.
Jakten på en ny hund är igång!

Ny grönare förpackning!
Vi tar nu nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och ställer om från
fossilbaserat till växtbaserat material på våra kaffeförpackningar.
De nya kaffeförpackningarna består till 70% av växtbaserat
material och halverar koldioxidutsläppet i förhållande till
tidigare förpackningar.

Stor smak. Större eftersmak.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Njutåkning
PÅ LÄNGDEN

Påsken och vårvintern är en perfekt tid att upptäcka fjället på längden.
Och få ställen är bättre för en härlig fjälltur än Funäsfjällen.
Här finns ett helt unikt spårsystem där du kan njuta av uppåt 30 mil
fantastiska spår. Fjällguiden och funäsbon Louise Östberg ger sina
bästa tips för en lyckad dag på längs.
TEXT: CAJSA RÄNNAR | FOTO: EMRIK JANSSON
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årvintern är en underbar tid här uppe. Dagarna är långa
och ljusa och solen kan värma skönt. Och spårsystemet
vi har här gör det möjligt att ta sig upp på fjället med helt
vanliga längdskidor. Det är verkligen lyxigt, säger Louise Östberg.
Man behöver alltså inte de lite bredare turskidorna för att njuta av att
gå på tur i Funäsfjällen, något som är en smula unikt. Det går att hålla
sig i fina, välpreparerade spår i nästan 30 mil, varav många, många går i
enormt fin fjällmiljö.
– Jag väljer ändå ofta turskidorna med stålkanter, för att det gör att
jag kan gå iväg utanför spåren om jag vill. Om jag har turskidor går jag
också lite långsammare och hamnar i ett sådant där skönt meditativt
tillstånd. Det är härligt!
KLÄ DIG FÖR FJÄLLET Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder
brukar det heta. Det är förstås inte alldeles sant, men visst går det att klä
sig så att turen blir så skön den kan bli, givet förutsättningarna. Klä dig i
lager på lager så håller du dig varm och torr även om du blir omväxlande
svettig och frusen under dagen.
– Tunn merinoull närmast kroppen tycker jag är skönast, säger Louise
Östberg. Det transporterar bort fukten från huden, men har, till skillnad
från syntetmaterial, också förmågan att värma om du blir kall.
Hur mycket kläder du behöver utanpå understället beror såklart både
på vädret och hur snabbt och svettigt du tänkt åka.

Om jag har turskidor går jag också lite
långsammare och hamnar i ett sådant där
skönt meditativt tillstånd. Det är härligt!

– Åker du dig varm och vädret är snällt räcker det oftast med en vindjacka, en tunn mössa och tunna handskar. Men går du långsammare eller
vädret friskar i kan du behöva rejälare kläder. Blåser det ordentligt är det
skönt att ha en jacka med bra huva, det gör stor skillnad, säger Louise.
– Och glöm inte glasögon – solglasögon eller skidglasögon. Snön är
ljus även om solen inte skiner.
SKALA HEMMA Ja, det är viktigt att inte glömma bort att du ändå befinner dig på fjället, där det inte alltid är soligt och vindstilla. Vädret kan
ändra sig snabbt och förändra förutsättningarna totalt. Louise Östberg
tar aldrig en tur upp på fjället utan ryggsäck, packad med eftertanke.
– Matsäcken är viktig förstås. Jag tar gärna med en mattermos med

3 fjällturer att njuta av:
ÅNNFJÄLLET
Fjälltur 8. Njut av den magnifika utsikten från Ånnfjällets topp.
Helagsfjället och Jämtlandsfjällen ser du i norr och i nordväst kan
du känna igen Mittåkläppen med Skarsfjället i fonden. Bortom
Funäsdalsberget i sydväst ser du Skarvarna.
HAMRAFJÄLLET
Fjälltur 5. Skida förbi Anderssjöarna och Skenören. Du far längs
Hamrafjället och rakt fram skönjs snart systerfjällen Lill-Skarven
och Stor-Skarven och kan pausa på Andersborgs våffelstuga.
ÖSJÖDALEN
Fjälltur 10. Du får se Skenören i söder och tar dig förbi Ösjökläppens
utlöpare och kan se Skarsfjällets vackra siluett rakt i norr. Efter
ytterligare ett par km med lätt åkning är du vid Ösjöstugan. Här
finns fika, våfflor och mat.
Du hittar fler fjällturer på Funasfjallen.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE

15

NNJUTÅKNING PÅ LÄGDEN

riktig mat, men det är klart man klarar sig långt med en chokladtermos
och mackor också. Men ha alltid med något varmt, antingen att dricka
eller äta.
Många vill ha med en apelsin på turen, något som lätt ger kladdiga fingrar som är svåra att tvätta av i snödrivan.
– Skala apelsinen hemma och lägg den färdigklyftad i en liten burk,
tipsar Louise rutinerat.
– Det blir så himla mycket enklare, och lika gott!
I Louises ryggsäck finns utöver matsäck också en spade, mest för att
gräva solgrop med. Och alltid en värmande jacka, som är skön på fikapausen men också nödvändig om vädret skulle slå om.
– Jag har faktiskt också alltid med mig en vindsäck. Det är egentligen
inget måste om man håller sig i uppdragna spår, men den är liten och
lätt och kan dels vara skön att sitta och fika i. Men kan också komma till
användning på riktigt om någon gör sig illa, eller om vädret plötsligt blir
riktigt dåligt. Och då är även spaden bra att ha.
HA KOLL PÅ VÄDRET Louise, som vistas många dagar på fjället varje
vinter, återkommer till det här med väder och vindar. Man ska inte låta
fjället skrämma, men lite koll tycker hon ändå att det är bra att man har.
– Kolla väderleksprognosen, framför allt vilka vindar som väntas. Och
hitta en vädertjänst som ger dig en prognos för byvindarna, det är dem
som du kommer att påverkas av mest. Medelvinden säger dig inte så
mycket om hur det känns där i spåret.
Var också noga med att kolla vilken riktning vinden kommer ifrån. I och

Krysslederna är dragna så att de ska vara säkra för laviner. Men så snart du rör
dig utanför dem måste du ha kunskap om lavinriskerna och fjällsäkerhet. Kolla
gärna lavinprognoser.se om du ger dig ut på egna äventyr.
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Louise är utbildad fjällguide och hjälper både grupper och privatpersoner att
förverkliga sina äventyr. Allt från att upptäcka makalösa toppar till att gräva
och övernatta i sin egen bivack. Förutom här i Funäsfjällen har hon bland annat
guidat turer till Kilimanjaro. FOTO: Privat

med att Funäsfjällen har en skidbuss som går mellan byarna kan du välja
åt vilket håll du vill åka och ta bussen tillbaka. Ett smart sätt att undvika
jobbig motvind på kalfjället.
Men om vädret är sådär härligt soligt, lagom kallt och vindstilla som vi
önskar oss i vårvintern, vilken tur är då den finaste?
– Solturen, med start i till exempel Bruksvallarna och mål i Fjällnäs
eller Tänndalen, är en klassiker. Den är mångas favorit – och av en anledning! Här njuter du med solen i ansiktet och möjlighet till fikastopp med
våfflor på flera ställen. Magiskt fint!

NNJUTÅKNING PÅ LÄGDEN

På högfjället har du milsvid utsikt i alla riktningar. Här finns
det bland annat 60 toppar över 1000 meter.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Vill du träffa en
riktigt bra mäklare
i Funäsfjällen?
Gör som mina tidigare kunder, vänd dig med förtroende till mig. På Reco.se ger kunderna mig 4.9/5 i
betyg. Välkommen att bli nöjd du också!

Maria Sondell 070-391 78 08.
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Visst är det härligt när
internet fungerar
som det ska

t dig
Anslu ätet
ern
till fib rjeans.se
.ha

www

Välkommen till
våra spår
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra spår och leder här i Funäsfjällen. Allt
för att det ska bli enklare och säkrare att navigera på fjällen. Därför tar vi fram
ett nytt skylt- och informationssystem för längdåkning, vandring och cykling .
Nu i vinter kommer vi att testa det på längdspåret Sjöslingan, både 3 km och 5
km kring Funäsdalssjön. Men vi behöver din hjälp. Vi vill veta vad du tycker. Det
är ju för dig och alla som använder spåren som vi vill göra det bättre.
Provåk och fundera gärna på skyltningen. Är det lätt att hitta? Bra, tydliga
färger? Maila dina tankar och åsikter till: susanne.durietz@funasfjallen.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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POW
och
BOOM!
Välkommen till Sveriges längsta säsong

Snö sedan i oktober. Åkning ända fram till maj. I november skrev
Petter Elfsberg en krönika på Freeride där han bad alla att spara på
skidåkarkrutet till när säsongen var som bäst. Men varför spara när
man både kan ha kakan och äta den? För i Funäsjällen säsongen har
varit fantastisk hela tiden, och utsikterna för fortsatt solåkning
är strålande. FOTO: EMRIK JANSSON

B

ruksvallarna öppnade spåren den 23
oktober och bara två veckor senare låg
backarna vita i Funäsfjällen. Tänndalen
öppnade liftarna redan den 8 november, och
samma vecka körde träningsgrupperna igång
på Funäsdalsberget. Och det var härlig åkning.
Inte bara för att man saknat skidåkningen något enormt, utan för att åkningen var bra.

på morgonen fick jag tvinga upp dörren, berättar Sandra Landén som bor
i Bruksvallarna. Men för gästen är det
bara vitt guld.
Ett överflöd av snö i varenda
dalgång. Men det är inget ovanligt.
Även om det är ett rekordår så är
Funäsfjällen känt för sin snösäkerhet.

Krönika på Freeride.se från 2019-11-11.

Idag ligger snön meterdjup, till och med tvåmeterdjup på sina ställen. I Tänndalen har man
det bästa snöläget på tio år och i skrivande
stund fortsätter det att snöa. För fastboende
är det ett evigt skottande.
– Jag skottade precis innan jag la mig, och

Men det finns en sanning i Petters krönika. För
även om åkningen var bra i höstas och varit fin
fram till februari så bör en del av krutet faktiskt
läggas senare. Frågar du byborna i Funäsfjällen
så ska du definitivt åka hit i un der vårvintern
i mars och april.

– Det är en helt otrolig känsla att åka skidor 1 000 meter över havet på riktiga fjäll i
gassande sol. Du får kall snö men varma dagar
med kortärmat och solglasögon, säger Rasmus
Bent som är anläggningschef i Tänndalen.
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SÄLJ & MARKNAD • PARTNERS

Fördelen med att åka senare på säsongen är att du förutom googles
med fördel packar ner även solglasögon - och solkräm.

Det är med andra ord högsäsong för magisk skidåkning
som alla borde uppleva. Men det är också en lågsäsong.
Många barnfamiljer kan bara ta ledigt vid höst, jul eller påsk.
Och det är betydligt glesare i backarna mellan loven. Det är
också efter påsklovet som andra skidområden stänger. Petter
påpekar att det är för tidigt. Och det är helt sant. Ibland måste
de stänga trots att det finns många veckors underbar åkning
kvar i backarna – för att det är för få åkare. För efter sista
vårlovet, då tar stora delar av Sverige redan sommar.
Men i Funäsfjällen pågår som sagt vårvintern fortfarande
för fullt ända till maj. Och man spar inte på krutet. Kvar är
veckor av magisk utförsåkning och underbara högfjällsspår,
även en fullspäckad skoterhelg och 1:a majtrofén. En av
säsongens sista tävlingar i Tänndalen - där även liftarna går
hela tiden fram till dess.
Och vårvintern fortsätter. Även om liftarna är stängda går
det att spänna på sig turskidorna – med eller utan stighudar
för att ge sig ut på äventyr. Så: Snö sedan i oktober. Åkning
ända fram till maj. Sveriges längsta skidsäsong där du inte
behöver spara på krutet. Men se gärna till att ha lite kvar för
att avsluta med både POW och BOOM!

BRUKSVALLSKOLLEKTIONEN
Vår unika Bruksvallskollektion finns att köpa hos
Bruksvallarnas Rökeri i Bruksvallarna samt på
Fjällvärlden Events kontor på ”Macken” i
Bruksvallarna, eller ring oss:
Per-Åke 070-639 72 21 | Michael 070-664 50 07

www.fjallvarldenevent.se
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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BLI EN GLIDARE

BLI RIKTIG

GLIDARE I VÅR

Ute på tur gäller det att hålla humöret uppe.
Tips nummer ett är att alltid ha lite fika som choklad eller en sportbar med dig.
Men ibland är det annat som påverkar: Dåligt glid. Bakhalt. Humörsänkare
vilken soldag som helst. Men investerar du lite tid i fästet och glidet,
så kan du spara massor av energi.
FOTO: JOAKIM LAGERCRANTZ

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE

23

BLI EN GLIDARE

Finputsa din teknik för bättre glid! I Funäsfjällens dalgångar finns många olika
skidskolor som kan ta din åkning till nya höjder. FOTO: Joakim Lagercrantz

F

rågar du Funäsfjällens längddrottning
Mikaela Sundbaum ska du definitivt välja
skins-skidor. En storsäljare med stighudar
i fästzonen. De ger dig bra grepp genom hela säsongen. Några märken säljer fortfarande skidor
med ”fiskfjälll” även de fästvallningsfria. Har du
ett skins eller fiskfjäll kan du direkt hoppa till tid
för glid. Eller läsa vidare av intresse. För fästvalla
är riktigt spännande!
När du köper ett par skidor får du fästzonen utmärkt. Sen är det bara att välja fästvalla, klister,
tejp eller pulverfäste. För de flesta är pulver både
dyrt och överkurs. Fästtejp är genvägen. Den lätt
att applicera och har ett brett temperaturspann.
Sen har vi den klassiska vallan: minusgrader till
någon plus lägger du på burkvalla i fästzonen.
Vid plus =blöt eller gammal snö är det klistervalla
som gäller. Kladdigt men effektivt.

KALL MORGON – VARM DAG Skiftande
temperaturer kan vara marigt. Är du ovan kan
det vara bra med säkra kort. Johan Öhagen på
Hamra Sportshop tipsar om att det kan vara
bra att ha en kallare burkvalla över tejpen under
morgontimmarna när det ofta är kallare.
TID FÖR GLID Flyt fram längs spåren.
Bokstavligen. För medan du åker bildas friktionsvärme, vilket bildar en tunn vätskefilm under
skidan. Vallan optimerar tjockleken på filmen för
24
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att ge bästa glid. Ju
varmare det är, desto
viktigare blir vallan.
När det är kallt bildas
inte samma vatten
lager. Under -15
behöver du inte glidvalla, utan kan lita på
skidans eget belag.
Men för vårskidåkningen kan det som
sagt bli avgörande för känslan. Idag finns det
klassisk parrafinvalla som du smälter in i belaget
och genvägen även här: flytande glidvalla som du
gnuggar in. Denna håller inte lika bra som paraffinvallan, men duger gott när du vaknar en solig
morgon och bara vill kasta dig ut i spåren.
DIY - ALLA KAN VALLA Är du nybörjare kan
det ta lite tid att orientera sig bland burkarna,
tuberna och allt gnussande och sicklande. Det
kanske inte blir perfekt de första gångerna men
är en härlig känsla att ha gjort själv.
SPARA ÄNNU MER ENERGI Våga också vara
bekväm. Det behöver inte vara ett stort lopp på
gång för att du ska lämna in skidorna. Det kostar
några kronor men gör att du spar ännu mer tid
och energi. Du får ägna dig åt det du älskar.

BRA UTRUSTNING
ATT HA HEMMA
•

Glidvalla

•

Fästvalla

•

Plastsickel

•

Vallakloss - Kork

•

Basecleaner

•

Fibertex

•

Nylonborste

•

Sandpapper

708 C / 7542 C

FJÄLLKROG I BRUKSVALLARNA

RESTAURANG MED Á LA CARTE, CAFÉ & BAR
Boka bord på 070-199 54 01
Meny och öppettider se www.brasseriekerstin.se eller facebook
Adress - Myhrsvängen 14, Bruksvallarna

BRASSERIEKERSTIN.SE

1050 m.ö.h
Bruksvallarnas toppstuga
Fika, lunch och bästa
frasvåfflorna. Fantastisk utsikt.
Öppettider se facebook eller
www.bruksvallsliden.se/knallen

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

BUTIK & CAFÉ

PRESENTER, INREDNING,
HANTVERK, DESIGN
Myhrsvängen 14, Bruksvallarna | 070-199 54 01
ÖPPETTIDER SE FACEBOOK ELLER
WWW.VAVSTUGAN.NU

0684 - 201 80 • BRUKSVALLSLIDEN.SE
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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FJÄLLBYN VISTE

FRÅN HUSET DIREKT TILL BACKEN.
Gårdshusen kommer att kläs i träfasader av
naturlig palett för att smälta in i den natursköna omgivningen av fjäll och skog.
Inredningen inomhus har hämtat sin
inspiration i samklang med de utvändiga
fasaderna - från naturen; höstlöv, ljust trä
och mörk sten.
Härifrån kommer det vara gångavstånd
till allt: Funäsdalens bästa skidåkning och
etablerade butiks- och serviceutbud, samt
det nya livsstilsutbud som växer fram i Viste.
Bilen parkerar du bekvämt på parkeringsområdet, därefter behöver du inte tänka på
den förrän vistelsen är över.
Illustrationsbilder:Viste

Nu växer fjällbyn Viste fram
Alldeles intill Funäsdalsbergets nordöstra fot
byggs Viste – en modern fjällby med med ski in/
ski out-läge till både längd- och utförsåkning.

F

unäsfjällen växer så det knakar. Senast med Fjällöga i Tänndalen och
Norrgavelhusen i Tännäskröket. I Funäsdalen ska nu Viste etableras.
Utrymmessmarta hus, ritade med fjällvärlden som inspiration. I allt
från fasad, till planlösning och materialval har man tagit hänsyn till platsen
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husen ska stå på – vackert inrymd bland träd och bergstoppar. Från Viste
kommer det bara att vara två kilometer till Funäsdalens bykärna.
Det första kvarteret som växer fram i Viste fjällby är Viste gårdshus där
det kommer att byggas 23 unika bostäder. Bostäderna i form av bostadsrätter kommer att variera i storlek mellan 45kvm (2RoK) -110kvm (6RoK).
Bakom Viste står fastighetsutvecklaren Ortalis. Husen är ritade av Trigueiros
Architecture och säljs tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling.
Är du intresserad och vill veta mer, besök viste.se

VI FLYGER I FUNÄSDALSFJÄLLEN
ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR
UNDER SOMMARMÅNADERNA
INFORMATION PÅ
WWW.STORMHELIWORKS.SE
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!

063 - 51 09 09
info@stormheli.se

Åsa Rutfjäll, Reg. Fastighetsmäklare

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

REKORDFÖRSÄLJNING I FJÄLLEN!
Vi har haft en fantastisk start på säsongen och
efterfrågan har aldrig varit så stor som nu!
Detta har resulterat i snabba försäljningar och rekordhöga slutpriser.

Vi har många köpare som letar boende i området så
om du funderar på att sälja är nu ett bra tillfälle!
Vi är din lokala fastighetsmäklare, vi kan Funäsfjällen på våra fem
fingrar och ligger i topp när det gäller sålda objekt.

Vi ser fram emot att höra från dig!
Hör av dig till oss så gör vi en kostnadsfri värdering inför en ev försäljning.
På vår hemsida finner ni mer information om aktuella objekt till salu:
www.funasdalenfastighet.se
Mobiltelefon: 0705-88 61 27
info@funasdalenfastighet.se
Malin Nyström
Fastighetsmäklare

Nina Wenker
Mäklarassistent

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Toppstugan 957 möh
Pausa åkningen med 360° utsikt över fjällvidderna.
Välkommen till Funäsdalsbergets topp med
god mat, dryck och fika.

funasberget
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funasdalsberget

MED FLYG TILL AFFÄRSMÖTET – ELLER FJÄLLÄVENTYRET
Härjedalen Sveg Airport, tidigare Svegs Flygplats, är en regional flygplats som ligger fyra kilometer utanför Sveg. Via transfer
når du snabbt Härjedalens samtliga fjälldestinationer. Flygplatsen ägs av Härjedalens kommun och trafikeras av reguljärflyg till
och från Stockholm. Med morgonflyget från Arlanda till Sveg kan du vara i fjällen före lunch, oavsett om du ska på affärsmöte,
konferens eller
semester.mellan
Härjedalen Sveg
Airport har avgångaroch
och ankomster
till
Snabbaste
vägen
Härjedalen
Stockholm
och från Stockholm sex dagar i veckan (ej lördagar) med priser från 595 kr enkel resa. Läs mer på herjedalen.se/airport.

Kampanjbiljetter från 595 SEK

Kontakta oss på
bokning.airport@herjedalen.se Tel. 0680-100 95

VI ÄR

STOLTA LEVERANTÖRER
TILL FUNÄSFJÄLLEN

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

jobmeal.se
•
•
•
•

SKOTERUTHYRNING
SKOTERTILLBEHÖR
SKOTERMENYER
STUGSERVICE

Stefan 0702-298 407 | www.bruksvallarnasskoteruthyrning.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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NYTT SKIDGYMNASIUM

NYTT SKIDGYMNASIUM
till Funäsfjällen

Funäsdalen har en lång tradition av att locka tränings- och tävlingsgrupper från hela världen. Nu sker nästa steg i utvecklingen som
Sveriges internationella ungdomsarena: Skidgymnasiet 10K väljer
Funäsdalsberget som sin alpina plattform för att utbilda framtidens
elitåkare. Som en start har man valt att teckna ett treårigt avtal med
möjlighet till förlängning.

kommer framförallt att förläggas till försäsongen,
från öppning i november och fram till jul.
-Jag ser fram emot att över tid se eleverna
utvecklas och har själv erfarenhet av hur bra och
effektivt man kan träna både teknik- och fartgrenarna på Funäsdalsberget, säger Kajsa Kling,
Raceansvarig på Funäsdalsberget.

-F

I samband med att Europacupen arrangerades
i Funäsdalen tidigt i vintras presenterades
Funäsdalsberget som Sveriges nationella ungdomsarena för alpin skidåkning. Att få ett skidgymnasium har länge varit en förhoppning som
en del av utvecklingen mot en komplett racearena.

unäsdalsbergets backar håller hög
klass och ger oss de utmaningar
som behövs för att utvecklas.
Med korta omloppstider och ett underlag som
prepareras efter våra behov får vi hög kvalitet på
varje pass, säger Jörgen Nordlund medgrundare

och huvudtränare på 10K Alpine
10K Alpine är ett alternativt skidgymnasium där
utbildningen för eleverna sker på distans i regi av
Hermods. De utbildar eleverna både i en karriär som
aktiv elitåkare och inför en kommande karriär inom
skidsporten när skidorna lagts på hyllan. Träningen

DIN MØBELBUTIKK
PÅ RØROS
MED HJÄRTA
MED HJÄRTA
I FUNÄSFJÄLLEN
I FUNÄSFJÄLLEN

VI ORDNER TRANSPORT
OG TOLL, 1200 NOK (ENBART
TRANSPORT 800 NOK)

Rörosvägen 7, Funäsdalen
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070 751 05 16
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lindbergetmakleri.se

Tlf: +4772411220 | roros@fagmobler.no
www.fagmobler.no

BYGG NYTT I KÅVAN

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

Kontakta mig
vid intresse.

Rörosvägen 7, 840 95

Jannie Lindberget,
Fastighetsmäklare

Funäsdalen

070 751 05 16
jannie@lindbergetmakleri.se

www.lindbergetmakleri.se
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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0684-202 25 • www.bruksvallarnasrokeri.se

FJÄLLDELIKATESSEN
Bruksvallarna 0684-202 20
FJÄLLDELIKATESSEN
VÅR GÅRDSBUTIK
Bruksvallarna 0684-202 20
FJÄLLDELIKATESSEN
SE HEMSIDAN FÖR ÖPPETTIDER

• Funäsfjällens största och godaste manuella
ostdisk. Stort utbud av lokala delikatessostar
• Hos oss hittar ni påskmaten; renkött röding,
korvar, goda röror, hjortron mm
• Färdiga menyförslag med recept

• Skärtorsdag kommer Härjebrygg på besök
• Kom och träffa Anders Södergren som
delar ut smakprover på renskavsgryta
skärtorsdag mellan 14-17

KLÄDTÄLT

DAGENS LUNCHPIZZA
11:00-15:00
V.15

MÅNDAG T.O.M. TORSDAG

V.16

TISDAG T.O.M. FREDAG

Ta med eller ät hos oss i vårat tält

HÄMTPIZZA

SKÄRTORSDAG, LÅNGFREDAG
SAMT PÅSKAFTON

V.15 ONSDAG & TORSDAG

• Den populära Bruksvallskollektionen med jackor,
mössor och härliga t-shirts

16:00-20:00

• Arvid Nordquist bjuder på gott kaffe
• Kom och få extra energi med
Sun Maid russin

V.16 TORSDAG & FREDAG

16:00-20:00

Förbeställning: 0684 - 202 20

VI FIRAR PÅSK I SAMARBETE MED VÅRA LEVERANTÖRER

FJÄLL VÄRLDEN
event
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HANTVERKARE
TILL ER TJANST

070 - 388 38 10 | nordisolering.nu

I FUNÄSFJÄLLEN
VI UTFØRER ALLE TYPER
BYGGEARBEID

Fra graving til nøkkelferdig, fra koje til slott,
i Norge og Sverige.
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S
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S
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SS
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TIMMERHUS FRÅN HÄRJEDALEN
WAGENIUS LOKALPRODUCERADE
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www.wageniusbygg.com
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Allt från renovering till nyproduktion.
Ring eller maila oss för pris och förslag.

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

FUNÄSDALSFJÄLLENS
VVS & ALLSERVICE AB
För all reparation och installation
inom VVS och värmepumpar, ring oss!
HÅKAN NYLANDER 070-216 35 19
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Borra för vatten!
Vi borrar bergvärme & vattenbrunnar
samt utför kompletta vattensystem

CERTIFIERADE BRUNNSBORRARE

PUMPINSTALLATIONER • VATTENRENING • KOSTNADSRÅDGIVNING

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

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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M A R K N A D S F Ö R I N G • PA R T N E R S

Vi i Fjällvärlden Event arbetar aktivt för att ge
våra kunder och partners de rätta och bästa
förutsättningarna för att lyckas i fjällvärlden.
PER-ÅKE 070-639 72 21 | MICHAEL 070-664 50 07

www.fjallvarldenevent.se

ÖNSKAR ALLA VÅRA LÄSARE EN VACKER VÅR.

NÄSTA NUMMER UTE I JUNI
DÄR HIMMEL OCH FJÄLL

| ETT TRAILLOPP GENOM
MÖTS | VI SPÅR FRAMTIDEN

RENBETESLAND

DIN GUIDE TILL

FUNÄSFJÄLLEN

VILL DU SYNAS
I VÅRAT MAGASIN?
Ta kontakt med Fjällvärlden Event för mer
information - info@fjallvarldenevent.se
eller 070 - 639 72 21
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Mästarnas mästare
FUNÄSFJÄLLEN SOMMAR

Här finner ni den utrustning ni önskar och
behöver för er vistelse hos oss i Funäsfjällen
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Välkommen in i vår mysiga
och uppvärmda Fjällkåta!
Tel: 070 - 242 82 84
www.bruksvallarnas-stugby.nu

Stugor i alla storlekar,
för alla årstider.
Bokning 0684-155 80
Lullen 070-20 49 000
www.lullen.nu
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55mm x

• Våfflor med hemgjord sylt
20mm• Hembakade bullar
• Lättare luncher

SKIDSTADION
BRUKSVALLARNA

Nina 070 - 2353513

BOVTSENBEARKA

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

ÅARJELSAEPMESTE

Jillie Ren & Vilt
INFO@JILLIE.SE

Funäsdalen Bowling

FUNÄSDALEN

Rörosvägen 17 Funäsdalen
0684-215 15

Längtan efter skare
TEXT: BO LUNDMARK | FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

Jag längtar efter skare,
efter snö som bär
över fjäll och myr,
då färden är en fröjd
och skidorna sjunger
till stavarnas taktslag.
I mitt hjärta bor du syster
och du min bror
som aldrig prövat skaren,
som aldrig värmts
av frihetens vingar.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Fyll på
med energi!

Nästa nummer ute vecka 14

