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Tre fjälläventyr i 
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Storslagna
upplevelser
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26

Fem äventyr  
med barn10

2  



Välkommen  
till oändligheten

Här är nära till allt, men gott om 
avstånd. I byarna kryllar det av liv. 

På fjället hittar du dina egna ställen. 
Skidar milsvis i tystnaden. Väljer 

du en period bortom skolloven kan 
du hitta en helt egen backe. Få 

manchester utan att hänga på låset. 
Men även i högsäsong är det gott 
om plats. Det finns ju 142 pister 
att välja mellan. 56 liftar. 30 mil 
skidspår eller 60 mil skoterspår. 
Och varje by har sina unika och 

fantastiska upplevelser. 
Äventyren tar aldrig slut.

Även vädret och årstiden ger nya 
föränderliga intryck. I december är 

ljuset som taget ur en fantasyroman. 
De blå undersköna midvinterdagarna 

i januari förvandlas plötsligt till 
strålande ljusa aprildagar. Ibland får 

vi frågan vilken som är den bästa 
tiden i fjällen… Vårt svar är alltid. All 
tid i fjällen är den bästa. Den tiden 
du har. Som du kan ta. Det är den 

bästa. Här finns åkning till maj. Vill 
du ta liften, kom innan dess. 

Vi ses i vinter.
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Fjällen på riktigt
Här börjar vintern tidigt och slutar sent. Från de kalla krispiga 
 vintermorgnarna i november/december till skidåkning i t-shirt  

i maj. Du hittar vacker vildmark, storslagna kulturlandskap  
och de högsta fjällen söder om polcirkeln. 

FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ

Skida utför i härlig 
manchester eller 
genom orörda vidder. 
Ta en tur på dina villkor 
eller följ någon av alla 

våra slingrande spår på skoter eller 
längdskidor. Det finns något för 
dig oavsett om du är fjällvan eller 
gör fjällen för första gången. Med 
nära till allt men gott om avstånd. 

Du väljer om du vill bo bekvämt på 
hotell eller vandrarhem, om du vill 

ha en egen fjällstuga med bastu 
eller vintertälta. Laga din egen 
mat med lokala råvaror eller slå dig 
ner på en restaurang och få det 
serverat. Om du vill träna, njuta 
eller både och. 

TILLSAMMANS ÄR VI 
FUNÄSFJÄLLEN
Vi är ett fjällmassiv med 60 
toppar över 1000 meter. En mysig 
samling av livskraftiga byar varav 
tre samebyar. Vi består av fantas-

tiska företagare och människor 
där många här har bott och verkat 
i generationer. Ett vidsträckt 
område med många aktiviteter 
och möjligheter. Där utförsåknin-
gen finns samlad ett gemensamt 
liftpass, där all skoteråkning ryms 
på ett kort och längdskidåkningen 
i annat. En varierad natur. Ett rikt 
djurliv. En unik kultur. Varje by med 
sin egen charm och upplevelse.
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hållan

skarvarna

skenören

Anåfjället
Tännäskröket

Lossen

östersjön

Rogen

storvigeln

Skarsfjällen

RÖDFJäLLET

TÄNNÄS
Næssa

LJUSNEDAL
Provkhe

RAMUNDBERGET
Rieme

MITTÅDALEN
Mihte

FJÄLLNÄS

TÄNNDALEN
Teanndaelie

FUNÄSDALEN
Bienjedaelie

MESSLINGEN
Meehlege

- 9 byar
- 142 pister på ett liftkort
- 60 mil skoteråkning
- 30 mil längdspår
- Otaliga möjligheter till unika fjälläventyr

Funäsfjällen
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FUNÄSDALEN
BIENJEDAELIE – 583 MÖH

Vår stora lilla centralort här är 
Funäsdalen som ligger vid foten av 
Funäsdalsberget med storslagen 
utsikt över Skarvarna. Byn binds 

samman med leder till nästan alla 
byar. Här ligger även Fjällmuseet 

där du kan upptäcka områdets rika 
och fascinerande historia. Missa 
inte heller att besöka någon av 

byns hantverkare.

LJUSNEDAL
PROVKHE – 567 MÖH

Nära Funäsdalen vid Ljusnans 
strand ligger Ljusnedal. Vackert 
inramad av Funäsdalsberget och 

Ljusnedalssjön. Nära till längdspår 
och ett stenkast från utförsåkning.

TÄNNÄS
NEASSA – 586 MÖH

Ett eget ställe i fjällen. Här bor 
du fjällnära som taget ur en John 

Bauer berättelse med djupa 

skogar och Rogens naturreservat 
runt hörnet. Här bor Myskoxarna 
i Myskoxcentrum och i vattnen 

den berömda Tännäs-Harren. Ett 
mecka för den fiskeintresserade. 

Ett paradis för naturälskaren. Och 
ölälskaren då fjällens högst belägna 

bryggeri: Härjebrygg.

TÄNNDALEN
TEANNDAELIE – 720 MÖH

Tänndalen och Hamras mjuka fjäll 
böljar sig majestätiskt. Det är en 
otroligt vänlig känsla som möter 
dig i de vindlande dalgångarna. 

Tännån ringlar sig igenom området 
och trots att den till stora delar 

är snötäckt vintertid så kikar det 
porlande vattnet fram på många 

ställen. Även om det är snösä-
kert och lång säsong överallt i 
Funäsfjällen, så är Tänndalen 

kända för att ha öppet längst in på 
säsongen. 2020 kunde man åka 
utför ända till Kristi himmelsfärd.  

MESSLINGEN & MITTÅDALEN
MEEHLEGE & MIHTE - 730-782 MÖH

Fjällens orörda pärlor. Kanske 
mest känd är Flaturet där du 

hittar Sveriges högst belägna 
väg. Här hittar du också den 

mysiga skidorten Kappruet och 
fantastiska spår som är väl värda 

flera besök. Planera in minst en 
heldag i Kappruet under din vecka 
eller dagar här i Funäsfjällen och 
förbered dig på härliga backar, 

strålande vyer och våfflor!

BRUKSVALLARNA
VÅÅLLEH – 790 MÖH

En äkta liten fjällby med vackra 
vyer belägen nära Ljusnan. På 

Härjedalska säger vi Vôllan  - som 
kommer just från vallarna som 

utmärker området. Bruksvallarna är 
ett längdparadis utan like för både 
motionär som elit. Här läggs också 

de första längdspåren av sparad 
snö redan i oktober.

FJÄLLNÄS  - 782 MÖH
Här sägs det att allt började 1882. 

Fjällturismens vagga. Den friska 
luften var reseanledningen. Den 
magiska miljön anledningen till 

att man stannade kvar. För när du 
står där och blickar ut över sjön 

Malmagen, omgiven av Rutfjället 
och Malmagsvålen vill du aldrig 

åka. Även om längspåren är vackra 
överallt så sägs spåren i Fjällnäs 

vara bland de vackraste.

RAMUNDBERGET
RIEME – 820 MÖH

Områdets högst belägna fjällby 
döpt efter berget Ramundberget. 

Du har strålande utsikt över 
Skarsfjället och ”nära” till Helags. 
Ett perfekt äventyr på turskidor 

eller skoter. 
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Condé Nast Traveller - "Romantic Getaway"
No 6 in The New York Times - “44 Places to Go”

Tatler Travel Guide  - ”101 Best Hotels in the World”   

Välkommen till Fjällnäs Est.1882! 
En exklusiv fristad i en unik vildmark

Hotell - Mii Gullo Spa - Fjällnäs Explore

www.fjallnas.se - stay@fjallnas.se
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Dags att prova något nytt? I Funäsfjällen är möjligheterna 
oändliga för alla som älskar att vara utomhus. Vi listar fem 

mysiga aktiviteter för er som är till fjälls med barn.

TEXT & FOTO: PETTER ELFSBERG

5 mysiga fjällaktiviteter 
med barn
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 I Funäsfjällen finns oändliga 
möjligheter för alla åldrar.
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5 MYSIGA FJÄLLAKTIVITETER MED BARN

Dags för fjällsemester 
med familjen. I år 
igen. Denna vinter 
lär bli annorlunda på 
många sätt, så varför 

inte passa på att prova någon ny 
utomhusaktivitet också? Många 
räds kanske att vidga vyerna och 
gnetar på i invanda mönster, även 
under semestern, utan att ens 
reflektera över det. 

Det finns mycket att upptäcka 
i Funäsfjällen som varken är svårt 
eller dyrt. Så ge er ut och utforska, 
här tipsar vi om fem mysiga fjäll- 
aktiviteter för er som är till fjälls 
med barn:

1. SKOTERTUR TILL 
LILLSKARVEN
Att åka på skotertur kanske låter 
krångligt, men det kan vara så 
otroligt enkelt. En tur till Lillskar-
vens fot är perfekt för er med 
barn som inte åkt så mycket 

skoter tidigare och ger garanterat 
en storslagen upplevelse för hela 
familjen.

Om ni inte har egen skoter så 
hyr ni en på Arctic Camp som 
ligger lämpligt beläget precis intill 
parkeringen på Högsta Hållan 
och skoterleden. På mindre än tio 
minuter är ni uppe på kalfjället. Det 
är magiskt vackert och naturupp- 
levelsen är total. Gräv en snösoffa, 
lek i snön och drick varm choklad. 
Avsluta med en våffla på Malm-
bäcksstugan innan ni beger er ned.

2. TESTA PÅ ATT RIDA
Varför inte varva de klassiska  
vinteraktiviteterna med något som 
vi kanske förknippar med som-
maren? Från hästryggen blir den 
sprakande fjällvärlden ännu mer 
tilltalande. Rid ut på en arrang-
erad hel- eller halvdagstur eller 
testa på i en timme. För barn (och 
vuxna) som aldrig ridit förut kan en 
eftermiddag på hästryggen skapa 
minnen som räcker långt in på 
sommaren.

Det finns fler olika aktörer i 
Funäsfjällen som arrangerar rid- 
turer, exempelvis Fjällpilens  
islandshästar och Åsens islands- 
hästar.  

Testa något nytt i vinter, rida 
exempelvis.

Skarvarna, ett klassiskt  
utflyktsmål.
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ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN

Skotertur till botten av Lillskarven, 
enkel kvalitetstid.
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3. TRÄFFA MYSKOXAR I TÄNNÄS
Neassa, Härje, Helga och Kompis. 
Det är vad myskoxarna i Tännäs 
heter och dessa sällsynta urtids-
djur är definitivt värda ett besök. 
Myskoxcentrum i Tännäs arran-
gerar flera guidade turer om dagen 
där ni får se myskoxarna i sin 
naturliga miljö.

Myskoxar är över två meter  
långa och kan väga upp till ett 
halvt ton och liknar antagligen 
inget djur som varken barn eller 
vuxna sett tidigare. Detta kan helt 
klart bli en spännande upplevelse 
som barnen berättar om gång efter 
gång när ni kommit hem.

4. GÅ I SKIDSKOLA
Hur mysigt kan det vara med 
skidskola tänker ni? Jodå, tänk om 
bara. Barnen får träffa nya vänner 
och en häftig skidlärare medan 
föräldrarna får en timme för sig 
själva och kan njuta av lite väl- 
förtjänt egentid. Det är sanno- 
likt ett välbehövligt avbrott för 
hela familjen som stuvat in sig i en 
fjällstuga under semestern, vilken 
i sin tur gynnar både familjefriden 
och fjällmyset.

Ni som ändå inte kan slita er 
från era barn bokar en privatlek-
tion för hela familjen. Då utvecklas 

ni och har roligt tillsammans med 
en utomstående som ger kon- 
kreta och nyttiga tips. Det finns 
skidskola på alla anläggningar i 
Funäsfjällen för alpin skidåkning 
och för er som föredrar att åka på 
längden så finns exempelvis Mi-
kaelas Skidskola i Bruksvallarna.

5. ÅK SKRIDSKOR MITT I BYN
Det behöver inte vara krångligare 
än så här och ni behöver inte åka 
långfärdsskridskor bara för att ni 
är i fjällen. Slit med ett par hockey- 
rör, några bullar och en termos 
med varm dryck så har ni några 
fantastiska timmar framför er. 

Att åka skridskor är kanske inget 
särskilt i sig. Men att göra det 
utomhus blir tyvärr mer och mer 
ovanligt och att göra det omgiven 
av ståtliga fjäll är unikt för de allra 
flesta. I Funäsdalen kan ni åka 
på den spolade isen som ligger 
belägen mitt i byn, strax bredvid 
dalstationen på gondolen, och 
har ni tur är det även skottat på 
Funäsdalssjön intill Risnäset.

5 MYSIGA FJÄLLAKTIVITETER MED BARN

Låt barnen träffa en häftig 
skidlärare i vinter.

Myskoxar är över 2 meter långa  
och kan väga upp till ett halvt ton
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Skid-
åkare
vet.

Nyslipade kanter och först i backen.
Den känslan.

Boka din skidsemester på tanndalen.com



Skid-
åkare
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Inga liftar, inga köer – bara skidglädje. Tänndalen går 
tillbaka till den sanna känslan med skidåkning och 

öppnar upp Tänndalens första skidområde igen 
– ett nytt skidsystem, utan vare sig liftar eller nedfarter. 

Precis som skidåkning en gång började.

 TEXT & FOTO: TÄNNDALEN

Tänndalens första  
skidområde öppnar igen!
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Toppturstrenden är större 
än någonsin. Allt fler 
upptäcker tjusningen 
med att ta sig upp till 
toppen på egen hand 

för att sedan njuta av naturlig 
åkning hela vägen ner. På den södra 
sidan av Hamrafjället, på den plats 
där backarna för många år sedan 
ursprungligen gick, har gänget på 
Tänndalens fjäll-och skidanläggning 
hittat möjligheter till fantastisk 
skidåkning.

 Vi som alltid klurar på nya idéer 
kom plötsligt på det mest självklara, 
berättar Rasmus Bent, anläggnings-
chef i Tänndalen. Vi ska öppna 
Tänndalens första skidområde igen! 
Det kommer bli skidåkning i sin allra 
renaste form, utan liftar och liftköer, 
precis som det en gång började.

Först behöver de jobba lite bara, 
för att återskapa området till så 
som det en gång var. Med åren har 
naturen nämligen fått växa sig fri 
och det skapar vissa svårigheter att 
maximera upplevelsen utför. Därför 
ska Tänndalen tillsammans med 
frivilliga gäster och ortsbor börja 

rensa området på sly, småbjörkar 
och annat som begränsar åkningen. 
Till julen 2021 planerar de att vara 
klara, med de äldsta björkarna kvar, 
härlig mjuk snö och en naturlig 
skidupplevelse.

 Tänk dig den perfekta skogsåk-
ningen; lagom glest, med bara 
massa roliga, naturliga hinder att 
köra på – och så den perfekta 
snön. Det kommer bli så bra! säger 
Rasmus, med illa dold entusiasm. 

Arbetsgruppen kommer att ta fram 
och förstärka alla tillgångar som 
redan finns i terrängen – klippor, 
hopp och rännor.

 Vi kommer att hålla koll på lavin-
faran och göra insatser om det 
behövs, området kommer att ingå i 
skidpatrullens ansvarsområde. Vår 
ambition är helt enkelt att skapa ett 
område med fantastisk friåkning 
under säkra former. Både för de som 
aldrig provat topptursgrejen och 
för de som har full koll. Vi tror att 
det kommer bli hur bra som helst. 
Den här fjällsidan ruvar nämligen på 
riktigt fin åkning, avslutar Rasmus.
Tänndalens nya skidområde för 
friåkning beräknas vara redo att 
njuta av julen 2021.

Tillbaka till rötterna. Där allt en 
gång började.

TÄNNDALENS FÖRSTA SKIDOMRÅDE ÖPPNAR IGEN

Tänk dig den perfekta skogsåkningen. Lagom 
glest med bara massa  roliga, naturliga hinder.... 
och så den perfekta snön
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Låt solen bli till el.
En investering i solceller är inte bara en insats för 
miljön, utan även ekonomiskt lönsam investering. 

Möjlighet till delbetalning finns.
Installera dina solceller och bestäm hur du vill 
amortera och vilken återbetalningstid du vill ha – 
upp till 12 år.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.

Läs mer på www.fyrfasen.se/solel

Din lokala och personliga energipartner inom el, 
solceller och elbilsladdning. Hos oss kan du teckna 
schyssta elavtal och styra din elförbrukning i vår 
populära app.

Satsa på solceller!Nu 15 % skattereduktionmed grönt rotavdrag.

0771 – 44 44 41  •  www.fyrfasen.se  •  info@fyrfasen.se

www.buff.comUltimate Nordic AS - 08-410 515 80 - info@ultimatenordic.se
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NYTT SKYLTSYSTEM PÅ PLATS

En ny app  
guidar dig rätt
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I I somras lanserades en ny app i Funäsfjällen för 
alla spår & leder. I vinter hittar du all information 
kring både skoter- & skidspår i appen. Hur och 
var de går, när de pistades senast, parkeringar 
i närheten och mycket annat. I appen köper du 

även Fjällpass för skoter och längdskidor. Finns att 
ladda ner där appar finns.

Alla leder i din hand. En digital guide 
på fjället. Det är tanken bakom 
Funäsfjällens nya app.

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT

Funäsfjällens Ledbolag kommer 
kontinuerligt att arbeta med skyltning 
och underhåll på lederna.

Vintern 2020 kom de första 
längsskyltarna på plats. Nu i 

vinter ska alla skyltar vara på 
plats. FOTO: Roger Borgelid
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AWARD-
WINNING
PROTECTION

ALWAYS BE ON THE SAFE SIDE
No matter how careful you are in the mountains, 
you must always be prepared for an emergency. 
We have condensed our years of mountain safety 
expertise into the SAFETY ACADEMY to create 
clear, up-to-date training material.
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E-post: info@ultimatenordic.se | Tel: 08-410 515 80
Hemsida: ultimatenordic.se

ortovox.com

ALPINE 
SERIES
TRAVERSE 

Those aiming for high summits often have to walk for 
a long time and carry big loads. Therefore, a backpack 
with a well-ventilated back system and good load 
distribution is essential. This is exactly where the 
extremely versatile TRAVERSE from the ALPINE line 
comes into play. Thanks to the ribbed and PERFORAT-
ED FOAM in the back pads, the improved Comfort 
Contact Back System provides improved AIR 
CIRCULATION and more COMFORT. The ERGONOMI-
CALLY SHAPED SHOULDER STRAPS and BROAD HIP 
BELT distribute weight evenly across the body. 
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Exklusivt fjällboende med Ski-in/Ski-out och 
med unikt läge i Funäsdalen. Nyfiken? 

Intresset är stort så kontakta oss redan idag!

Bostäderna förmedlas av Maria Sondell på HusmanHagberg  
Härjedalen. Välkommen att kontakta oss på 0684-210 00 eller 

harjedalen@husmanhagberg.se



HusmanHagberg 
Svenska fjäll, ett självklart val 
när du ska sälja i Härjedalen!

Ska du sälja din bostad? Hör av dig till oss på Husman-
Hagberg, vi bor här och kan Härjedalen. Välkommen att 

kontakta oss på 0684-210 00. 

Vi är hemma överallt i Härjedalen!



Storslagna
upplevelser
på Skenören
Dragkedjan uppe. Hjälmen på. Bullarna packade.  

Nu åker vi! Turen går mot Skenören. En av Susannes  
och Kalles favoritturer i Funäsfjällen.  

En kalfjällsupplevelse med storslagna vyer. 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT     FOTO: ROGER BORGELID
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Vi tar genvägen och 
börjar från Hållan. 
Skoterleden är väl 
utmärkt och det är lätt 
att hitta. Just idag 

står en mystur på agendan. Hela 
Skenörsturen är ca 50 km, men 
vädret skiftar lite så vi har kortat 
av turen. 

– Vi planerar alltid våra fjällturer 
efter väder, både ur njutningssyn-
punkt och säkerhetssynpunkt. Och 
såklart även snösynpunkt. Särskilt 
viktigt är det i början och slutet på 
säsongen. I appen Spår & Leder i 
Funäsfjällen ser vi om en lederna 
är öppna = snötillgången är bra. 
Just nu är det i mitten av säsongen 
och alla leder är öppna! Berättar 
Susanne glatt.

Hela Skenörsturen är ca 50 km 
lång och du kan välja att starta 
från flera ställen bland annat 
Funäsdalen eller Ljusnedal och 
Bruksvallarna. De flesta leder kny-
ter samman med varandra, så med 
hjälp av fjällkartan kan du planera 
din egen rutt. Se bara till att du 
följer lederna då Funäsfjällen är ett 
reglerat skoterområde. Vill du friåka 
finns två områden att välja på! Men 

Upptäck storslagna vidder 
snabbt och enkelt. 

STORSLAGNA UPPLEVELSER PÅ SKENÖREN

Från Skenörsturen ser du hela  fjällkedjan och 
in i Norge med vyer över Helags, Sylarna,  
Skars och fantastiskt vackra Vigelfjällen.

just idag håller vi oss till leden. 
Det går snabbt. Kittlar i magen. Det 
känns som vi flyger fram. Det gör vi 
ju också, särskilt som min referens- 
ram på fjället är turskidor. Och det 
är relativt tyst. Såklart brummar 

skotrarna en del, men de nya mo- 
dellerna är både mer miljövänliga 
och tystare. Men helt tyst blir det ju 
inte fram tills pausen. Vi lyssnar till 
fjällets ljud och plockar fram fikat. 

28  



OM SKOTER
• För att själv få köra 

skoter behöver du ha ett 
skoterkort eller ha tagit ett 
körkort före år 2000.

• I guidad grupp räcker det 
med att du har ett giltigt 
körkort. 

• Det är också relativt 
enkelt att ta skoterkort. En 
tvådagarskurs innehåller 
både teori och praktisk 
övning med slutprov finns 
ofta att boka flera gånger 
under vintern. Hör med 
anläggningarna eller sko-
teruthyrana och guiderna 
om du är intresserad.

• Tänk också på att i 
Funäsfjällen gäller det att 
du köper ett Fjällpass för 
skoter för de för de dagar 
du åker på lederna.

• Visa hänsyn till människor 
du möter på skidor eller 
som går genom att sänka 
farten och hålla avstånd

VARFÖR ÄR DET HÄRLIGT ATT 
ÅKA SKOTER? 
– Med skotern kan vi ta oss längre 
ut på kort tid och få fantastiska 
fjällupplevelser. Jag åker ofta 
längdskidor och njuter av hög-
fjällsturerna, men skoter är ett 
komplement. Två olika upplevelser 
av fjället som ger sina egna unika 
belöningar berättar Susanne.  

Från Skenörsturen ser du hela 
fjällkedjan och in i Norge med vyer 
över Helags, Sylarna, Skars och 
fantastiskt vackra Vigelfjällen. En 
storslagen tur. Och jag har fått 
mersmak. Kanske är det också 
hjälmen, eller bullarna som gör 
upplevelsen. Förmodligen allt: vyer, 
sällskap, och fika. 

”SKOTERÅKNING ÄR FÖR ALLA”
– Skoter är verkligen för alla säger 
Kalle innan han hugger in på fikat. 
Du kan ta en ensamtur för att pim-
pla på en fjällsjö i tystnaden eller 
göra en njutartur med hela familjen. 
Det finns skoterpulkor att hyra som 
du kan koppla på bakom skotern. 
Ett vindskyddat alternativ för de 

Gräv en solgropssoffa 
eller snabbfika från 

sadeln. 

STORSLAGNA UPPLEVELSER PÅ SKENÖREN
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minsta som inte vill sitta baktill. 
Du kan packa med allt du behöver, 
bygga en solgrop och stanna ute 
hela dagen eller bara ta en kort tur 
till en våffelstuga. Ett enkelt sätt 
att ta sig ut på kalfjället helt enkelt. 

– Skoteråkningen har verkligen 
förändrats de senaste åren. Det 
handlar om upplevelsen, inte bara 
farten. Det är superroligt att se så 
många familjer som hittar ut för att 
uppleva fjällen från lederna! Jag 
rekommenderar alla som inte testat 
att boka en guidad tur, på så vis får 
du inte bara kunskap om skotern 
utan en genväg till skoterpärlor-
na i vårt område, säger Susanne 
entusiastiskt.

Vi börjar röra oss mot vår slutdes-
tination. Men jag känner att detta 
inte är slutet, ett skoterintresse 
har väckts. Jag är inte redo för en 
egen skoter... Än. Lyckligtvis som 
Susanne tipsar om finns det många 
uthyrare, guidade turer och kurser 
för skoterkort. Livet är långt, likaså 
de 61 milen skoterled som finns att 
upptäcka här. Och nu ska det bli 
mer skoter i mitt liv!

STORSLAGNA UPPLEVELSER PÅ SKENÖREN

Skoter är en aktivitet för hela  
familjen som verkligen  

ger mersmak.
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FJÄLL & FÖRETAGANDE
Funäsfjällen är ett fantastiskt område med storslagna vyer,  

gott om plats, frisk luft, god mat, boendealternativ  
som passar alla och mycket mycket mer.

Här hittar du också duktiga företagare och nyfikna entreprenörer  
som på olika sätt vill bidra till att utveckla vårt fina område ytterligare.  

Välkommen till Funäsfjällen!

FJÄLLDELIKATESSEN
Bruksvallarna 0684-202 20

WWW.BRUKSVALLARNASROKERI.SE

Besök vår

gårdsbutik Avhämtningsskåp
Hemleverans

Vi lanserar ny webshop

AFTERSKI (fre 15:00-19:00) 

för större
grupper ring

och boka!

boka vår ’Ölprovning’ inkl. 
’bryggerivisning’ (onsdagar). 
boka via facebook/hemsida

bryggeripub & shop 
välkommen! 076-55 45 846

Besök vår

Tel: 0684 - 200 38  |  e-post: info@myhrs.se

MARKARBETEN • SNÖRÖJNINGSUPPDRAG
FÖRSÄLJNING AV BERGKROSS & GRUS

Tel: 0684 - 200 38  |  e-post: info@myhrs.se

MARKARBETEN • SNÖRÖJNINGSUPPDRAG
FÖRSÄLJNING AV BERGKROSS & GRUS

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

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

DITT GYM I FUNÄSFJÄLLEN!
Active Sports Club Bruksvallarna

Teckna ditt medlemskap på vår hemsida och börja träna direkt!
www.activesc.se/bruksvallarna

Teckna ditt medlemskap på vår hemsida och börja träna direkt!
www.activesc.se/bruksvallarna

Vallarvägen 157, Bruksvallarna

Vi      Funäsfjällen

Ska du sälja eller köpa bostad i Funäsfjällen? Gör 

som våra nöjda kunder och anlita oss. Välkommen 

att kontakta oss på 0684-210 00. 
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           facebook.com/Miniguiden  |  miniguiden.se
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Nu startar utförsäljningen av årets demo- och testutrustning. 
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ÖPPET ALLA DAGAR
www.stigmyhrs.se
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Kom som en gäst - åk som en vän



Du jobbar med kroppen på 
många olika plan sam-
tidigt som du förbättrar 
tekniken i längdspåren. 
För Mikaela Sundbaum 

blir det åttonde året i rad hon håller 
skidläger i Bruksvallarna. 

 –Det är så otroligt roligt och 
givande att få hålla i läger och en 
ny upplevelse varje år, berättar 
Mikaela. 

Du behöver inte vara en flexibel 
yogi eller brinna för längdåkning när 
du bokar. Allt som behövs är att du 

är öppen och intresserad av att lära 
dig mer. 

NJUT AV DET BÄSTA AV TVÅ 
VÄRLDAR
- Vi välkomnar alla som är intresse-
rade av att få träna och utvecklas 
tillsammans i en magisk fjällmiljö. 
Du bor i vackra Bruksvallarna, får 
njuta av skidspår i världsklass god 
mat och trevligt sällskap. Kan det 
bli bättre?

Namaste
& olika växlar

En fjällsemester är en bra kombinationen av lugn och 
aktivitet, av flås och djupa andetag. En kombo som 
verkligen omfamnar de är yoga – och skidläger som 
finns i Funäsfjällen. 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT    FOTO : JOCKE LAGERCRANTZ
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Eftersom barnen är 
morgonpigga är vi redo 
när liftarna öppnar, de är 
ivriga att komma på ski-
dor så vi skickar ut dem i 

barnbacken medan vi vuxna roddar 
med de sista morgonbestyren. 

Vi startar sedan dagen till- 
sammans hela familjen i favorit-
backen, Slalombacken. Det är en 
fantastisk känsla när alla barnen 
står på egna skidor och att få 
dela skidglädjen i att ta sig nedför 
berget. Vi fortsätter åka upp med 
liften och susar nerför backarna. 
Plötsligt dyker det upp några renar 
mitt i skidbacken. Vi stannar till 
vid pusshållplatsen och tar en bild. 
Liftvakterna som efter någon dag 
känner igen barnen ger dem high-

five och skojar när de kommer ner 
för att ta sig uppåt för nästa åk.
Efter någon timma går önskemålen 
isär, minstingen vill åka Malte- 
stigen, en liten mysig skogsslinga 
för barn, om och om igen medan 
storasyskonen är sugna på att 
njuta av den mjuka nyfallna snön 
utanför pisterna. Så vi delar på oss. 
Efter en stund är de små benen hos 
minstingen trötta och behöver en 
paus. Vi hälsar på hos kaninerna, 
Kanel och Socker, och de busiga 

Vi startar morgonen långsamt med en riktig skidåkarfrukost,  
med gott om alternativ för hela familjen.  

Utanför fönstren ligger snön som ett tjockt fluffigt täcke.  
Det har snöat i stora långsamma flingor hela natten men  

nu på morgonen skiner solen från en klarblå himmel  
och temperaturen visar på -5C. 

TEXT & FOTO: FAMILJEN OLARS – AKTIVT FAMILJELIV

Vår drömmigaste  
vinterdag  

i Tännäskröket 

När snöfallet slutat får man 
göra sitt eget!
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getterna i Fäbolandet, killingarna 
hoppar in och ut genom stängslet 
och tittar sedan nyfiket på när 
vi åker madrass i den lilla pulka-
backen. Så mysiga stunder som 
skapar härliga minnen även utanför 
skidbackarna.

NORRSIDAN
Resten av familjen tar sig till 
den charmiga tvåstolsliften på 
Hemkrökets norrsida. På vägen ner 
bjuds man på områdets härligaste 
glidar backe, här finns gott om 
utrymme för härligt stora carving 
svängar. Tvåstilsliften tar sig upp 
mot toppen av Hemkröket i sakta 
mak, här finns tid att prata om allt 
och inget och möjlighet att spana 
efter vilket som kan bli nästa orörda 

åk. Uppifrån toppen bjuds man en 
fantastisk panoramautsikt över 
hela Funäsfjällen. Behöver man 
vila benen eller värma sig så kan 
man köpa en nygräddad våffla i 
toppstugan innan man kastar sig 
ner för pisterna igen eller beger 
sig ut i de glesa skogarna för att 
pumpa puder. 

KORVPAUS
Barnens morföräldrar som också 
bor i samma stuga, spenderar 
dagen på längdskidor. Och vid 
lunchtid sammanstrålar vi i stugan 
för att grilla lite korv i solen ute på 
terassen. Vi vuxna hinner precis 
landa en liten stund i varsin solstol 
med näsan mot solen när barnen 

Finns det något härligare än 
att njuta av puderåkning?

Den traditionella sittliften i 
Tännäskröket har tagit mången 
skidåkare på härliga turer.

VÅR DRÖMMIGASTE VINTERDAG
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trampande vill iväg - nu! och åka 
mera skidor.  
Vi börjar eftermiddagen med att ta 
transportliften till Krökets andra 
topp, Mellankröket eller K2 som 
den också kallas. Trots en sen 
lunch finns det fortfarande orörda 
manchester svängar att njuta av. Vi 
hittar även orörda puderåk i lagom 
brant lutning. Från sista krönet ku-
rar vi ihop oss i störtloppsställning 
för att se vem som är snabbast ner 

till liften. Först ner kan åka direkt 
in igenom liftkortsläsaren eftersom 
köerna, i de fall det är några, sällan 
är långa. 

När lugnet lägger sig vid dagens 
slut är det mysigt att bara blicka 
ut. Säga god natt till fjället. – Vi 
ses imorgon.

Grillkorv är en 
perfekt backlunch!

VÅR DRÖMMIGASTE VINTERDAG

37



VÅR DRÖMMIGASTE VINTERDAG

Rosiga kinder, trötta ben 
och varm choklad  

framför brasan.
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HÄRLIGT AVSLUT
Efter en härligt solig dag med 
drömföre i skidbacken är det skönt 
att vila i den mysiga fjällastugan 
vi hyr under veckan. Vi värmer upp 
bastun och laddar upp med kall 
dryck och kylda clementinklyftor. 
Barnen överraskar och vill rulla sig 
i den mjuka snön utanför stugan, 
förtjusningen i kombinationen med 
den snabba avkylningen hörs på 
långt håll. Med lagom mosiga röda 
kinder, efter en heldag utomhus, 
och härligt trötta är det extra lyxigt 
att avsluta dagen på restaurang 
Árran med deras goda pizzabuffé.

Tännäskröket lever verkligen upp 
till sin slogan ”ett eget ställe i 
fjällen”. Tempot och pulsen här är 
perfekt för familjer som vill uppleva 
fjällen tillsammans. 

VÅR DRÖMMIGASTE VINTERDAG

Från de första plogtagen till 
snabba svängar. Här utvecklas 
både stor och liten. 

Malte Myskoxe 
peppar alla i 
skidbacken!
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ICA Supermarket 
Funäsdalen 

Hos oss hittar du:
• Lokala smaker från Funäsfjällen.

• Manuell deli.

• Onlinehandel med smidig upphämting.

• Vår stora tobakshandel Dosan. Så här går du tillväga för att beställa 
dina varor till våra skåp i Bruksvallarna:
1. Logga in på ditt konto.

2. Tryck på leveransuppgifter och välj ändra adress. 

3. Tryck på ”jag har en alternativ leveransadress” Där fyller du i 
Bruksvallarna som ADRESS, 12345 som POSTNUMMER samt 
Funäsdalen som POSTORT  
(det är postnumret 12345 som gör att systemet vet att det är 
hämtskåpen i Bruksvallarna som ska användas). 

4. Handla sedan som vanligt i vår onlinehandel.

Mer info finns inne i vår onlinehandel.

ICA.SE/FUNASDALEN

Visst vet du att vi 
även har 
onlinehandel? 
Hämta vid butiken eller få 
dina beställda varor 
levererade till hämta-skåpen 
i Bruksvallarna!

Kika in på våra sociala medier för 
senaste nytt och erbjudanden!

- din smakstation bland fjällen. 
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En hemlig 
förälskelse vid 
trädgränsens rand
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I Fjällnäs hittar du världens 
finaste spår. Åtminstone om 

du frågar Roger.
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Spåret ringlar sig fram 
genom fjällbjörkskogen 
som en vilsen orm och 
skiftar karaktär som en 
kameleont med besluts- 

ångest. Metervis av snö bäddar in 
landskapet i fluffiga penseldrag och 
i fonden häver sig högfjällen som 
oceaner i alla väderstreck. Det enda 
som bryter tystnaden är ljudet av 
mina egna andetag, då jag sträcker 
ut i sköna diagonaltag längs de 
böljande spåren.

Ensam med stillheten och 
vidderna. I mina drömmars spår. 

Vår relation är intim, trogen och lustfylld – och helst 
inget jag vill berätta om. Men när jag ombeds skildra 
kärleken till ett skidspår, är valet ändå givet. Fjällnäs 
gröna mil – en gömd skatt vid trädgränsens rand.

TEXT & FOTO: ROGER BORGELID

KÄRLEKEN TILL ETT LÄNGDSPÅR
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Och ännu en gång överväldigas jag 
av ett lyckorus som närmast kan 
liknas vid förälskelse.

Det är ingen hemlighet att 
Funäsfjällen huserar Sveriges bästa 
och härligaste längdskidåkning. 

Här väntar 300 kilometer spår i 
ett av världens största samman-
hängande spårsystem Nordic Ski 
Center, samtliga dragna i storsla-
gen fjällmiljö. Alla spår har sin egen 
karaktär, charm och magi. Många är 

välkända, vissa rent av med ikonisk 
status.

Men min personliga favorit är 
lite av en doldis. En hemlig pärla 
som gömmer sig vid trädgränsen 
ovanför Fjällnäs. Den gröna milen. 
Tio kilometer ren skidglädje och 
skönhet.

Varje gång jag kommer upp till 
de här fjällen är det alltid hit jag 
beger mig först, det jag allra helst 
vill återse och återuppleva. Under 
de 20 åren som jag har varit på 
besök i Funäsfjällen har jag säkert 
åkt spåret över 100 gånger. Och jag 
tröttnar aldrig.

Det finns många goda skäl till 
det.

För efter en utmanande start 
– med en rejäl klättring från 
parkeringen upp till spårtorget på 

Det svänger, knixar, klättar och kittlar. 
Lite som en naturens berg- och dalbana  
– i ändlös variation. 

Över: Tidiga morgnar och sena kvällar jobbar 
man för att du ska vakna till nypistade spår.  
FOTO: Jocke Lagercrantz

Till vänster:Ett kärt återseende. En sorg att 
säga hej då till. En mil att bearbeta alla känslor 
på och bara ta in alla intryck.
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över 100 höjdmeter på en dryg 
kilometer – väntar det roligaste och 
tekniskt sett mest varierade spår 
jag någonsin åkt. Där varje meter är 
lekfullt dragen i samklang med den 
småkuperade terrängen. 

En kort saxbacke planar ut i 
flackare stakparti, följs av en dose-
rad s-kruva, övergår i lätt slakmota, 
faller av i en sluttning, ringlar vidare 
uppför ännu ett krön och ytterligare 
ett par svängar innan ny stakning 
leder in i ännu en uppförsbacke 

följt av ny s-kurva och vindlande 
utförslöpa.

Och så där fortsätter det. 
Det svänger, knixar, klättar och 

kittlar. Lite som en naturens berg- 
och dalbana – i ändlös variation. 
Det skapar ett härligt flyt i åknin-
gen, en slags harmoni i rörelse. 
Omväxlande och frigörande.

Bortom varje krön och kurva 
väntar dessutom en ny vidunder-
lig vy, ännu ett visuellt wow, med 
de omkringliggande fjällen som 

ständig följeslagare i blickfånget 
mellan de skägglavsbeslöjade 
fjällbjörkarna. Först Vigelfjällen i 
väster under de första kilometerna, 
sedan mäktiga Skars i fonden som 
belöning när vi kämpat oss upp 
för det ihållande motlutet knappt 
halvvägs, därefter Skenörsfjället, 
Skarvarna och Hamra när vi är uppe 
på platån, Vigelfjällen igen på väg 
ner och så Svansjökläppen under 
den sista kilometerns vindlande 
utförslöpa.

Hela tiden glider vi fram i 
gränslandet mellan fjällbjörk och 
kalfjäll, in och ut ur trädgränsen 
– vilket ger en unik kombination 
av naturskön högalpin skidåkning, 
samtidigt som vi är vind- och 
väderskyddade av skogen. En slags 
omhuldad trygg frihet.

När jag dansar vidare i det ring-
lande spåret, när ännu en slakmota 
övergår i en formskön velodrom och 
utförslöpa, så tänker jag att det 
kanske är just den föreningen som 
är hemligheten, som gör att jag 
ännu efter alla dessa år och rundor 
i det här spåret, fortfarande känner 
mig nyförälskad. Världsklass spår i 
magisk miljö. Frihet och trygghet. 
Eller om man så vill:

Vidder och skägglav.

Det finns många spår att bli kär i. 
Du hittar alla på funasfjallen.se. 
FOTO: Jocke Lagercrantz

KÄRLEKEN TILL ETT LÄNGDSPÅR
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Hon växte upp i Bollnäs, 
utbildade sig i Växjö 
och tog sen raka vägen 
till Stockholm för jobb. 
Först på byrå och sedan 

steget till frilans. Dagarna är fyllda 
av uppdrag och härliga kunder och 
nu utbildar hon även nästa gene-
rations digitala marknadsförare via 
Berghs, Hyper Island Webbdagarna 
och Borås Yrkeshögskola. 

FRÅN STORSTADSLIV TILL 
FJÄLLPERSPEKTIV
Stockholm har ju onekligen sina 
fördelar om man jobbar inom kom-

munikation. Ett branschmecka, ar-
betsgivare och samarbetspartners 
finns samlade, det en stad ständigt 
i rörelse och utveckling. 

– Du kan alltid få mer av jobb, 
mat och människor, berättar Sara.  
Med samma sak som är härligt, blir 
också stadens nackdel. 

– Det är en konstant prioritering 
av vad du ska göra, det finns inget 
stopp, bara mer.  Därför har jag all-

Hon hittar lugnet  
i fjällen

 - Från stadspuls till fjällpuls

I ett fartfyllt Stockholm satt den digitala marknadsföraren 
Sara Öhman och jobbade med kunder över hela världen. Njöt 

av stadspulsen. Men det var något som fick hennes hjärta att 
slå hårdare. Fjällen. Nu sitter hon fortfarande och jobbar med 

kunder över hela världen, från en fjällstuga.

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT    FOTO: GÖRAN EDSTRÖM, @OFTAUTE

Lunchrasten kan bli en snowboardtur, 
after worken ett längdäventyr.

tid sökt mig upp till fjällen och mina 
föräldrars stuga för att koppla av.

EN STUGA I GENERATIONER
- Pappas morfar hade en stuga i 
Lossen borta i Tännäs, men när 
dammen skulle byggas var familjen 
tvungna att flytta. Vår familj hitta-
de en tomt att bygga en ny stuga på 
i Tänndalen. När jag var liten trodde 
jag att det var gammel-morfars 
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gamla stuga man faktiskt hade 
flyttat till Tänndalen, vilket jag ofta 
berättade. Men ja, nu vet jag att 
den är ”nybyggd” säger Sara och 
skrattar varmt. 

ETT ANDRA HEM
Stugan var länge ett andra hem. En 
trygg plats för återhämtning. Men 
var är egentligen hemma? Det var 

en fråga hon ställde sig. Vad vill jag 
vakna upp till? 

– När jag var i stugan ville jag 
nästan aldrig åka hem. För hemma 
var ju också här. Det gjorde beslutet 
att flytta upp enklare. Men att läm-
na staden är också läskigt. Lämna 
vänner. Bekanta gator. Hon hade 
också en pojkvän i Stockholm. Hur 
gör man då? 

SARA ÖHMAN

ÅLDER: 34 år

FAMILJ: Sambon Göran 
och hunden Räser

YRKE: Digital marknads- 
föringskonsult

BOR: Funäsdalen

Du hittar henne på  
@saraohman samt 

 saraohman.se

I stugan i Tänndalen samlas 
familjen. Fjällvardagen blir 
fjällsemester. 

– Göran var nästan mer pepp än 
jag. Vi kollade på boenden att hyra 
tillsammans och vips så hade vi 
flyttat till Funäsdalen. (Bara en kort 
biltur bort från familjens stuga.) Det 
var såklart en del stök, söka boende, 
Göran tog tjänstledigt, han skulle 
hyra ut sitt boende i Stockholm etc. 
Men allt var värt det. 

För även om man flyttar från 
mycket. Flyttade Sara till något 
större, en annan puls, en plats som 
fanns i hjärtat. Utelivet har fått en 
ny betydelse med mat över öppen 
eld, tältnätter, skidåkning, vandring 
cykling och löpning. Fortfarande 
finns rum för AW men nu även after 
bike och after ski. 

– Det är ren återhämtning att 
få vara ute i timmar ute på fjället, 
oavsett vad man gör och jag vill bara 
göra mer! Att en lunchrast kan vara 

FRÅN STADSPULS TILL FJÄLLPULS
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Det är ren återhämtning 
att få vara ute i många 
timmar ute på fjället

Det finns alltid något nytt att se 
och upptäcka. Gott om tid att lära 
känna fjället på nya sätt. 
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att bestiga en fjälltopp, skatea ett 
par kilometer eller jobba på en stig 
eller skoterspår, det är livet, säger 
hon glatt. 

MED FJÄLLEN SOM 
ARBETSPLATS
I och med pandemitider har 
distansarbete blivit mer regel än 
undantag vilket har underlättat för 
många. Alla Saras utbildningar hon 
hållit under året skett digitalt, likaså 
kundmöten. Allt som behövs är bra 
uppkoppling och det finns på de 

SARAS TIPS FÖR MER 
FJÄLLPULS

Drömmer du om mer tid i 
fjällen? Alla har ju såklart olika 
förutsättningar och är i olika 
skeden i livet. Men kanske kan 
dessa hjälpa dig att komma ner 
i fjällpuls:

HITTA DISTANSEN
Idag har de flesta av oss på 
ett eller annat sätt redan 
ställt om sitt liv till att jobba 
mer eller mindre på distans. 
Dagens möten sker digitalt. 
Kanske kan du fortsätta med 
detta? Byta kontorslandskap 
mot fjällandskap några dagar i 
månaden. (Eller permanent.)

ÖVERTYGA DIN CHEF
Kanske har många redan ställt 
om. Men om du ska göra en 
långflytt är det bra att chefen 
är med på vad det innebär och 
hur arbetet ska läggas upp. 
Vilka träffar behöver ske IRL 
och hur ofta?

TA LÄNGRE HELGER
Kan du inte jobba helt från dis-
tans kanske du kan omfördela 
din arbetstid? Genom att jobba 
mer i början av veckan och ta ut 
kompensationstid? Eller vara på 
distans ett par dagar i veckan 
gör att ev. restid känns mindre.

JOBBA MINDRE 
Har du möjlighet att gå ner i 
tid? Såklart spelar ekonomin 
stor roll, men kanske är du en av 
dem som kan jobba mindre för 
att få mer fjälltid. 

allra flesta ställen i Funäsfjällen. I 
Funäsfjällen finns även coworking-
platsen Fjällhubben där man kan 
hyra en plats. 

I höst och vinter kommer dock ett 
par utbildningar att delvis vara på 
plats i Stockholm och Borås.

– Det är klart det blir lite mer 
logistik nu, med antingen bil, buss, 
tåg eller samtliga. Men det är det 
värt. Av att vara ett par veckor från 
fjällen eller ett par veckor i fjällen 
per år, väljer jag nu ett par veckor 
från fjällen utan att tveka! Trots 
”krångligt”.

 – Jag längtar dessutom till att få 
undervisa människor, ansikte mot 
ansikte. Det gör det värt det. Det 
bästa av två världar.

Från stadens brus till vindens 
sus över vidderna

FRÅN STADSPULS TILL FJÄLLPULS
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HÖSTENS FISKMENY
Ljummen potatis- och purjolökssoppa med inkokt röding,  

sikrom och inkokt purjolök

Ångad torsk med handpillade räkor, riven pepparrot,  
brynt smör och dillkokt färskpotatis

Skogsbär med vit chokladmousse och maräng

425:-/pers 

HÖSTENS KÖTTMENY
Höstens kantareller. Smörstekt brioche med kantareller, 

gratinerad svensk hårdost och sojamajonnäs

Panerad kalvschnitzel med ljummen sommarsallad,  
aromsmör och grillad citron 

Husets äppelpaj med vaniljglass

425:-/pers

FÖRRÄTTER
Höstens kantareller. Smörstekt brioche med kantareller, 

gratinerad svensk hårdost och sojamajonnäs 129:- 

Fjälltoast: Smörstekt toast med kallrökt röding, 
hackade nordsjöräkor, pepparrot och äpple 140:-

Ljummen potatis- och purjolökssoppa med inkokt röding, 
sikrom och inkokt purjolök 130:-

VARMRÄTTER
Bookmaker toast: oxfilé på en skiva smörstekt toast med pepparrot, 

äggula och senapsvisp. Tomatsallad med dijonnaise och pommes 
frites på sidan 285:-

Chèvre Chaud med variation av betor, valnötter,  
bönor och honungsvinägrett 195:-

Ångad torsk med handpillade räkor, riven pepparrot,  
brynt smör och dillkokt potatis 275:-

Panerad kalvschnitzel med ljummen potatissallad,  
aromsmör och grillad citron 215:-

Renskav med smörfrästa champinjoner, potatispuré  
och rårörda lingon 185:-

EFTERRÄTTER
Husets äppelpaj med vaniljglass 110:-

Skogsbär med vit chokladmousse och maräng 110:-

Crème Brûlée 110:-

FUNÄSDALENS

FJÄLLRESTAURANG
VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN!

ÖL & CIDER / BEER & CIDER
Mellankröket, Härjebrygg, 33cl, 4,5%  .......................................................................................................  69:-
HÅ, Härjebrygg, 33cl, 5,2%  .............................................................................................................................. 79:-
Härje Pale Ale, Härjebrygg, 33cl, 5,6%  ....................................................................................................... 79:-

ALKOHOLFRITT / ALCOHOL – FREE
Nils Oscar, Pale Ale, alkoholfri / Non-alcoholic beer  .......................................................................  49:-
Läsk & mineralvatten / soft drinks  ........................................................................................................... 32:-
Äppelmust 30cl / apple juice  ....................................................................................................................... 45:-
Vår egen lemonad, 30cl / lemonade  ........................................................................................................ 55:-

VITT PÅ GLAS / WHITE WINE BY THE GLASS
2017 Laurent Miquel, Chardonnay/Viognier, Languedoc-Roussillon, FRA  ................ 85:-
2017 Georg Müller, Riesling Trocken QbA, Rheingau, DEU  ............................................ 120:-
2018 Domaine Franck Millet, Sauvignon Blanc, Sancerre, FRA  .................................. 150:- 

RÖTT VIN PÅ GLAS / RED WINE BY THE GLASS
2017 Laurent Miquel, Syrah, Grenache, Languedoc-Roussillon, FRA  .......................... 85:-
2017 Chateau Pavel de Luze Petit Paveil, Bordeaux, FRA  .............................................  125:-
2015 Sobrero Vini, Langhe Nebbiolo, Piemonte, IT  ........................................................ 150:-

FRÅGA EFTER VÅR ÖL- OCH VINLISTA!

LUNCH

Vi serverar lunch varje vardag mellan 11.30-14.00. 

Ny rätt varje dag. Kaffe, bröd och 

salladsbord ingår i priset.

MATSÄCK
Från frukostbuffén kan du packa din egen matsäck för dagens utflykter och äventyr. 85:- för smörgåspaket och 55:- för kaffetermos.

OBEGRÄNSAT MED AKTIVITETER
I Funäsdalen finns det aktiviteter i mängder! Fråga vår personal om råd, 
tips och idéer. Receptionen hjälper dig att boka olika typer av aktiviteter 
och arrangemang.

POOL OCH BASTU
Efter en dag på fjället är det underbart att ta en varm bastu eller kanske 
en simtur i hotellets stora pool. Du kan också boka våra utomhusjacuz-
zis. Köp med dig dryck och snacks för att göra njutningen ännu större.

TOPPSTUGAN
950 meter över havet ligger Funäsdalsbergets Toppstuga med en fan-
tastisk utsikt över fjällvärlden. Efter ett besök på bergets absoluta topp 
där man en klar dag ser Helags, Sylarna och ända in i Norge passar det 
utmärkt med lunch eller fika på Toppstugan. Det finns flera sätt att ta sig 
upp dit. Det bekvämaste sättet är att åka Gondol ända nerifrån byn. Den 
lite mer äventyrliga vandrar upp eller varför inte gå klätterstigen, Via Fer-
rata, som kräver både hjälm och sele som finns att hyra i receptionen. Väl 
uppe på toppen kan du också besöka den samiska parken Lopme Laante.

HÅLL IGÅNG!
HÅLL IGÅNG!
HÅLL IGÅNG!

DRINKAR OCH CHAMPAGNE

Funäsdalens Mosippa 115:-

Glas Champagne Deutz 145:-

Glas Cava 95:-

Dry Martini 145:-

Glas rosé 95:-

SNACKS & TILLTUGG 
Från kl. 16.00

Oliver 45:-
En bit ost 65:-/sort

KVÄLLENS TIPS 
Fråga personalen!

Välkommen till Fjällrestaurangen  
på Hotell Funäsdalen! 

Boka på 0684-214 30 eller
info@funasdalenberghotell.se 

Menyer: Funäsidag.se

Koppla av efter  

skidåkningen i vår 

loungedel med 

eldstad
Alltid lokala råvaror

TIPS!

Riktig åkning Gondolen  
till toppen

Fika eller ät med  
milsvid utsikt på  

Toppstugan

Öppettider på Funäsidag.se

Här tränar flera landslag, 
kom och få svar på varför



Sova ute 
är inne
Frisk luft och magiska vyer lockar 
allt fler. Att tälta är härligt, även 
på vintern. Men det kräver lite mer 
planering. Kalle Johansson som 
driver Fjällnäs Explore ger oss några 
goda råd kring att vintertälta i fjällen, 
och berättar också om en minnes-
värd vintertältning.

TEXT: PETTER ELFSBERG    
FOTO: KALLE JOHANSSON & EMRIK JANSSON
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Kalle Johansson har fler 
nätter i tält än de flesta 
har strumpor i byrålådan 
och är en meriterad 
guide i Funäsfjällen. En 

av hans mer minnesvärda tältnätter 
och tillika toppturer utspelade 
sig på Helagsfjället. Efter en 
timme på skoter, som utgick från 
Ramundberget, så slog Kalle och 
hans grupp läger. Tältet placerades 
vid den östra änden av Sylsjön, 
rakt nedanför Predikstolen och 
precis intill skoterleden. Vädret 
var hårt och snön yrde, men Kalle 
Johansson är van vid krävande 

förhållanden på fjället.   - När vi 
kom var det tufft väder och det 
drev in rejält med snö. Men vi var 
snabba med att få upp tältet, ankra 
det ordentligt och bygga en snömur 
som skyddade mot vinden.

Trots en blåsig start så mojnade 
vinden och dagen efter inleddes 

med varmt kaffe och frukost direkt 
från sovsäcken. Tältet packades 
ihop och solen strålade plötsligt 
från en klar himmel.  Två toppar 
hann de med den dagen, nordväs-
tra toppen av Helagsfjället samt 
den norra sidan av Predikstolen, 
som är den något lägre toppen av 
Helagsfjället, och därefter vidare 
nedför Pilgrimsrännan.

- Den nordvästra toppen av 
Helags är det få som går på, den 
ligger lite avsides från fjällstationen, 
men ger ungefär 500 ihållande fall-
höjdsmeter. Vi fick brutalt fin åkning 

Kalle guidar tillsammans med 
Fjällnäs Explore. Där har guidar 
de ibland flerdagars turer med 
tältnätter.

Lämna tung packning 
i tältet och ta en tur 

till toppen.

DET ÄR INNE ATT SOVA UTE
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och magiskt väder den dagen!
 För att övernatta i tält på vintern 
krävs noggranna förberedelser och 
god erfarenhet av att tälta sedan 
innan. Utrustningen är viktig och för 
den som inte vill kosta på sig tält 
och sovsäck för vinterbruk så finns 
alternativet att hyra.  För att få 
upp nödvändig utrustning så som 
tält, sovsäck och mat så används 
en fjällpulka som fästes på skotern 
eller direkt på ryggen om trans-
porten sker på skidor. Utöver pulkan 
är en normalstor ryggsäck avsedd 
för dagsturer att rekommendera.   

- Förvara det du behöver under 
transporten i ryggsäcken och lägg 
nattutrustningen i pulkan.

Trots att det låter som världens 
mest självklara och enkla sak när 
en rutinerad fjällräv som Kalle Jo-
hansson berättar, så är det mycket 

som kan gå fel när det kommer till 
att tälta under vintertid. Ett av de 
mest kritiska tillfällena är när tältet 
ska resas.  

- Se till att träna på att sätta upp 
tältet hemma på gräsmattan, gär-
na när det blåser. Tältet måste vara 
rätt packat i säcken, så du inte får 
upp vindsidan direkt och tältet tar 
vind. I övrigt är det bara att trampa 
till snön med skidorna och sätta 
upp tältet, är det mycket fluff får 
man gräva lite så snön blir packad.
 
Vad gäller mat och dryck så an-
vänds ofta bensinkök, som klarar 
lägre temperaturer än ett vanligt 
gasolkök, för att värma upp det du 

 5 GODA RÅD FÖR 
ATT TÄLTA PÅ  
VINTERN.

• Tälta första gången i 
närheten av en fjällstation.

• Ta med öronproppar, tältet 
kan fladdra ordentligt.

• Håll telefonen vid liv, 
stoppa in den under 
sovsäcken på natten och se 
till att ha med powerbanks.

• Håll dig torr, borsta av snön 
innan du kliver in i tältet och 
plocka ur innerskorna på 
pjäxorna under natten.

• Häll upp varmt vatten i en 
termos och stoppa den i en 
strumpa så har du något 
varmt att krama under 
natten.

God tur!

DET ÄR INNE ATT SOVA UTE
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VISSTE DU ATT:

I vinter erbjuder 
Fjällnäs explore både 
guidade toppturer  
och till och med en  
expedition till Helags 
som är planerad  
till april. 

ska äta och dricka. Fokus ligger 
på högt innehåll av kalorier och 
frystorkad mat.  

- Är man hungrig smakar allt 
bra! Själv satsar jag på mackor och 
socker på dagarna och frystorkat på 

kvällarna. För att få vatten så kan 
man kan alltid smälta snö, men det 
är tidskrävande. Jag brukar ta med 
mig mycket vatten, både varmt och 
kallt så att man klarar första dagen 
och kvällen åtminstone.

För den oinvigde kvarstår ju 
givetvis den mest relevanta och 
uppenbara frågan, blir det inte kallt 
att bo i tält på vintern?  

- Det är inte kallt. Om tältet är 

tätt så värmer kroppsvärmen upp 
tältet. Men ingen vill ha ett fuktigt 
tält, så ventilation är viktigt, men 
då kommer kylan in. Det gäller 
att hitta balansen där. Runt noll 
grader är bra. Har man sedan en bra 
sovsäck av dun eller i värsta fall två 
stycken sommarsäckar så blir det 
varmt och skönt.

Men glöm inte att ta med all 
säkerhetsutrustning med dig!

Välk�na! Ida och 
M�ie Klock�v
d

Sörmovägen 212 · 846 96 Ljusnedal · Tel. +46 (0)70 511 36 00
info@sormons.se  ·  sormonsstugby.se        sormonsstugby

 •  4 - 6 ord. bäddar, 48 kvm
•  Fri wifi & gemensam tvättstuga 
•  50 m till barnspår, Nordic Ski-spår, 
 elljusspår och fjälleder
•  6 km till närmsta alpinanläggning 
 med FunäsGondolen
• Fyra liftsystem inom 22 km

 

VÄLUTRUSTADE STUGOR 
- MITT I NORDIC SKI-SYSTEMET 

DET ÄR INNE ATT SOVA UTE
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Billigast 
skidhyra i 
funäsfjällen 

B U T I K  •  V E R K S T A D  •  S P Å R - ,  S K O T E R -  &  L I F T K O R T

www.tannaskroket.se     •    0684-240 00     •    Karl Johans väg 1, Tännäs   

lekfull skidåkning på
två berg, fyra väder-
streck & 17 nedfarter. 
anslutning till 300 km 
LÄNGDSPÅR & 420 KM 
SKOTERLEDER. 

Restaurang arran    
Tännäskrökets hjärta 
med vällagad mat.  

´

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

Mitt i hjärtat av Tännäskröket och med 
närhet till pister och spår hittar ni våra 
stugor och lägenheter.
Boendena är arkitektritade och inredda 
med inspiration från naturen.

Välkomna till oss!



 

Nya & begagnade skotrar  
• Kläder & Tillbehör •  

Reservdelar  

070-692 23 48 



boka@skoterakarna.se  

+46 (0)684 211 00 

Fartfyllda äventyr! 

 
info@bruksvallarnasskoteruthyrning.se 

070-229 84 07  

www.bruksvallarnasskoteruthyrning.se www.skoterakarna.se 



I norden är vi riktiga kaffeälskare. 
Vi dricker faktiskt mest kaffe i 
världen. Kanske är det för att 
kaffet för oss samman. Det 
första som vi startar dagen med, 

samlas kring otaliga fikastunder 
och avslutar stora middagar med. 
De bittra rostade tonerna med 
smak av choklad, lakrits, röda bär är 
en del av vår folksjäl – och en given 
del av fjällsjälen.

HÖGHÖJDSDYCKEN
Det som påverkar kaffets smak är, 
förutom rostningen, höjden och 
temperaturen som kaffet växer i. En 
av de vanligaste bönorna Arabica, 
växer på 1500-2000 meters höjd. 
Kanske är det även höjden som 
kaffet avnjuts på – som gör att det 
smakar särskilt gott? Ett som är 
säkert är att kaffe i naturen är en 
delikatess utöver det vanliga.

UT PÅ TUR MED TÅR
När du är ute bland vita toppar 
är det guld värd att få njuta av 
värmande kaffe och det finns flera 
sätt att njuta av det: Kokkaffe i 
en kaffepanna eller Trangiakök. 
Låt kaffet koka upp och puttra ett 
tag. Låt sedan sumpen sjukna och 
njut. Ett enklare sätt är såklart att 
ta med termos med kaffe. Vill du 
vara riktigt modern har du med en 
Aeropress, en bryggmetod som 
liknas vid espressobryggning. Varmt 

vatten trycks med hjälp av luft 
genom kaffet i filter och vips har du 
en handbryggd kopp java.

LYXFIKA INOMHUS
Kanske är vädret inte perfekt 
utomhus och du vill njuta av värmen 
inomhus? Då finns det många  
perfekta cafeer att besöka!

WHITE ON THE HILL
Mitt i backen i Svansjön i  
Tänndalen ligger White on the hill. 
En fantastisk plats för vila och 
värme, för samtal om allt från da-
gens bästa åk till meningen med 
livet, eller för tyst dagdrömmeri 
med utsikten som sällskap.

FORBONDEN OCH 
 BUSKVALLEN INN
Forbonden är den äldsta och 
kanske mysigaste restaurangen 
i Tänndalen. Perfekt för fika 
med hela familjen – där får även 
hunden följa med in! Ett stenkast 
bort ligger Buskvallen Inn. Båda 
platserna är välkända i området 
för sin goda mat, sitt utsökta 

Svart guld & vita toppar

Från Colombias 
bergssluttningar till 
Funäsfjällen

En delikatess utöver det 
vanliga, en dryck som 
både helst växer och 
avnjuts på hög höjd. Vi 
pratar såklart om kaffe.

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT
FOTO: EMRIK JANSSON
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kaffe – och inte minst: saftigt 
smöriga kanelbullar! Missa inte!

NYA JONSSON CAFE 
Ställ skidorna vid Gondolen i 
Funäsdalen och promenera ner 
till Nya Jonssons. Där är kaffet 
perfekt bryggt och du får en 
underbart fluffig cappucino. Glöm 
inte att beställa till en Jonssons-
bulle, eller två. De må vara stora, 
men de tar slut fasligt fort.

MOFILA 
Mitt i backen i Kappruet hittar du 
resturangen Mofila. En super-
mysig resturang där du förutom 
kaffe kan få en riktigt god lunch 
och ännu mer kaffe innan du ger 
dig ut i backarna igen.

RESTAURANG ARRAN
Samlas med kaffe vid eldsta-
den: Namnet Árran som betyder 
eldstad på nordsamiska, men 
det är inte bara namnet som gör 

resturangen i Tännäskröket till 
en naturlig samlingsplats. Den 
mysiga miljön nära backarna gör 
att den bara är ett par svängar 
bort.

KAFFEPAUS MED FRAS
Är du på tur kan kanske en kaffe 
i ryggsäcken är givet, men ett 
perfekt stopp en blåsig dag är 
våffelstugorna. Knallen, Falk-

boet, Malmbäcksstugan, 
Andersborg med flera är ett 
perfekt stopp på vägen. 

BRASSERIE KERSTIN &  
VÄVSTUGAN
Knäpp av er längdskidorna och 
promenera in i värmen i Väv-
stugan eller Brasserie Kerstin. 
På Vävstugan kan du dessutom 
passa på att köpa med  
dig fjällinspirerad inredning  
hem eller till stugan.

I våffelstugorna är en kopp java 
perfekt att värma sig med.

Kaffe för de vuxna och 
choklad för de mindre 

på Skilodge i Tänndalen.

Kaffe och bulle är 
en perfekt kombo!
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Fyll på 
med energi!
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Tre oförglömliga 
fjälläventyr 

i Funäsfjällen

På fjällens frusna vattenfall tar 
du dig upp tryggt säkrad upp med 

hjälp av isyxa och stegjärn.

Tre oförglömliga 
fjälläventyr 

i Funäsfjällen
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FJÄLLÄVENTYR

Isklättring, en utmanande 
och vacker aktivitet på 
frusna vattenfall. Enklare än 
vad det låter och tryggt! Du 
klättrar uppför iförda hjälm, 

sele, stegjärn på fötterna och en 
yxa i vardera handen. I Funäsfjällen 
erbjuder Jon på Strapatser guidade 
turer på både halv- och heldagar, 
utrustning hyr du av Jon. Förutom 
varma vinterkläder är slalompjäxor 
den enda du behöver ha med dig 
– eller storskor, för att stegjärnen 
skall passa.

SLÄDHUNDTURER I 
FJÄLLNÄS
Flåset. Farten. Det är ett krävande 
jobb att dra släde. Turligt nog är 
det bland det bästa du vet. I alla 
fall om du är en Alaskan Husky. Du 
som människa sitter och njuter. Att 
åka hundspann är ett hejdundrande 
äventyr. Förra vintern erbjöd 
Schwedenteam & Fjällnäs Camping 
hundspannsturer från jul till påsk. 
Omåttligt populära äventyr och 
garanterat en unik fjällupplevelse 
i Fjällnäs vackra miljö. Till vintern 
planeras nya härliga och fartfyllda 

Fyll på med fjärilar i  
magen och bli förälskad 
i nya äventyr. Bortom  
backarna finns det 
gott om upplevelser.  
Du kommer aldrig 
ångra att du prövade 
något nytt!

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT

Alaskan Huskies är draghundar 
som gillar att jobba i selen.

FOTO Fjällnäs Camping
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Du tar dig vart du vill genom att 
kryssa mot, eller åka med vinden

FJÄLLÄVENTYR

äventyr. In och följ Fjällnäs 
Camping på Facebook och håll koll 
på deras hemsida så får du veta 
mer när platserna släpps!

SURFA PÅ SNÖ
Surfa fram på vinterns vita vågor 
med hjälp av vinden. Med hjälp av 
en drake eller kite som det också 
kallas, en sele så att du kan styra 
draken och en snowboard surfar 
du fram på snö. Du ta dig vart 
du vill (nåja, nästan) genom att 
kryssa mot, eller åka med vinden. 
Du behöver inte ha förkunskaper, 
bara en vilja att lära dig något nytt! 

Känn vinden i ansiktet 
och fjärilarna i magen. 
 FOTO: KItesurfskolan

Jon på Strapatser har 
guidat i många år och hjälper 

dig med utrustningen.
FOTO: Jocke Lagercrantz

Kitesurfskolan och Tänndalens 
Guidebyrå erbjuder kurser hela 
vintern och visar dig de härligaste 
ställena. De har all utrustning 
och du kan själv välja om du vill 
ha en lektion eller flera, kurserna 
anpassas efter nivå.
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Snabbaste vägen mellan Härjedalen och Stockholm
Kampanjbiljetter från 595 SEK

Kontakta oss på
direktflyg.com  Tel. 0770-790 700

bokning.airport@herjedalen.se Tel. 0680-100 95

Din flygplats i Härliga Härjedalen

Á LA CARTE RESTAURANG & BAR 
Dagligen fr. kl.18.00
Boka på telefon 0684-21006

SPA-AVDELNINGEN
Öppen för alla dagligen kl. 12.00- 20.00

vuxna 180 kr., barn upp till 12 år. 90 kr.
Boka på telefon 0684-21006

Fri entré för hotellets gäster.

Eriksgårdens Fjällhotell | Eriks Kök & Bar  | +46(0)684-210 06 
Vintergatan 3 | 840 95 Funäsdalen | info@eriksgarden.se | www.eriksgarden.se
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I Funäsfjällen ryms all utförsåkning på ett liftkort. Missa inte  
möjligheten att upptäcka fler byar. Särskilt inte dessa pärlor!

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT    FOTO: ROGER BORGELID

Upptäck nya 
smultronställen

många, många timmar här. Blir 
du hungrig finns värmestuga eller 
restaurangen Mofila. Har du ingen 
utrustning finns det såklart att hyra. 

TÄNNDALSVALLEN
Mitt emellan Rödjället och 
Vättafjället i Tänndalen ligger 
Tänndalsvallen som den fantastis-
ka Anders driver. En liten anlägg-

KAPPRUET
I mot Flatruet till i 
Messlingen hittar du 
Kappruet. En liten 
anläggning som drivs 

av Eldsjälarna Sara & Stefan. Där 
huserar barnens favorit – räven 
Raskar och du kan fröjdas åt härlig 
åkning i de nio backarna. Utsikten 
är magisk och du kan lätt spendera 

ning som är väl värd att upptäcka. 
När benen är lagom möra slår du 
dig ner på våffleriet och njuter av en 
frasig skapelse med valfri topping. 

Kappruet bjuder på både 
vackra vyer och bra backåk-
ning.
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Lavinkunskap  
– med fjällen som klassrum 

Allt fler letar sig bortom skidsystemens liftköer och ut 
på fjället. Att för egen maskin ta sig upp till en topp i 

hopp om att få åka orörd snö. Fika i en läsluttning efter 
dagens första, och kanske enda, åk. Att gå på topptur 

är det nya svarta. Men vad bör man egentligen tänka på 
innan man ger sig ut på snöklädda fjäll? Funäsfjällens 

Lavinskola hjälper dig. 

TEXT: CLARA SJÖLUND     FOTO: EMRIK JANSSON
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För drygt tio år sedan gjorde 
John Wilcoxen sin första 
säsong i Funäsfjällen. Han 
bor i en stuga som funnits 
i familjen sedan 60-talet 

och på bakgården ligger Hamrafjäll- 
et. På den tiden var han ensam med 
topptursskidor under fötterna och 
de enda spåren som syntes till på 
Hamrafjället var hans egna. 

– Jag kom hit med höga ambi-
tioner om att gå på topptur och 
frågade runt bland mina polare om 
de ville gå upp och åka ner men 
det var noll intresse, säger John 
Wilcoxen.

Nu, drygt tio år senare, lämnar en 
helt vanlig dag i mitten av februari 
lika många spår efter sig som John 
lyckades få ihop på en hel säsong. 
Intresset för att gå på topptur har 
minst sagt ökat och allt fler vill 
uppleva frihetskänslan av att för 
egen maskin ta sig till toppen. Vid 
våffelserveringarna är det numera 
inte bara längdskidor och skotrar 

också att du vistas i lavinterräng 
vilket kräver både kunskap, rätt 
utrustning och planering. 

John, som fortfarande bor med 
Hamrafjället på bakgården, driver 
idag Funäsfjällens Lavinskola. Han, 
tillsammans med instruktörerna 
Mattias Åberg och Fredrik Norberg, 
vill dela med sig av deras brinnande 
intresse för laviner.  

– Själva etoset kring laviner  
handlar om ett utbyte av informa-
tion och kunskap. Det är liksom 
ingenting som man kan gå ut och 

Risken för snöflaklavin är störst 
i lutningar mellan 25° och 45°. 
Genom att mäta lutningen kan du 
fatta klokare beslut om vilken väg 
du bör ta. Eller om du bör tänka om 
och vända. 
FOTO: Emrik Jansson

LAVINKUNSKAP

som står parkerade, även topptur-
skidorna får vila utanför stugan 
medan dess ägare fyller på med 
energi efter dagens första åk. 
Men att gå på topptur innebär inte 
bara orörd snö, milslånga vyer och 
fika i en läsluttning. Det innebär 
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lära sig själv. Jag vill ge människor 
verktyg för att kunna hantera sina 
mål och ambitioner. Om det är att 
aldrig vara i lavinterräng så är det 
lika mycket värt som någon som 
säger att de vill lära sig att bedöma 
de brantaste sluttningarna i om- 
rådet, säger John som driver  
Funäsfjällens Lavinskola.

Med transceiver på bröstet och 
spade och sond i ryggsäcken kanske 
du känner dig trygg inför dagens tur. 
Men förutom att du ska veta hur 
du hanterar utrustningen om faran 
skulle vara framme är det minst lika 
viktigt att veta hur du undviker den. 

– Såklart måste man ha rätt  
grejer men framförallt måste man 
ha kunskap om hur man använder 
den. Men största delen är egentli-

Det viktigaste du tar 
med dig ut är rätt 
kunskap menar John.  
FOTO: Emeli Nilsson

LAVINSKOLANS 
BÄSTA TIPS
• Ställ dig själv frågan: 

Är mina erfarenheter 
och färdigheter inom 
lavinkunskap tillräckligt 
för att hantera lavinfaran 
i terrängen som jag ska 
vara i.

• Var medveten om hur din 
grupp fungerar. Vad har 
ni för mål och ambitioner 
och hur kan ni applicera 
eran kunskap till att 
hantera lavinfaran. 

• Den bästa turen är den 
man känner att man kan 
hantera.

John Wilcoxen & Mathias 
Åberg är två av lavinteknikerna 
som driver Funäsfjällens 
Lavinskola. FOTO: Emeli 
Nilsson

LAVINKUNSKAP

gen din egna planering och din egna 
målbild och förståelse av dig själv 
och din grupp, förklarar John. 
Och vare sig du kallar dig nybörjare 
eller proffs så finns det en kurs för 
dig. Under två heldagar på fjället får 
du bland annat testa på kamrat- 
räddning och diskutera vägval, med 
några av Funäsfjällens mest erfarna 
lavinexperter. 

– Vi ger konkreta verktyg som 
man kan använda för att fatta 

Jag vill ge människor verktyg för att kunna 
hantera sina mål och ambitioner.
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beslut i lavinterräng. Det är allt 
ifrån att läsa en lavinprognos,  
hantera gruppdynamik, läsa kartor 
och kunna planera en tur, berättar 
John. 

DAGLIGA LAVINPROGNOSER 
John Wilcoxen, Mattias Åberg och 
Fredrik Norberg delar inte bara med 
sig av sina kunskaper via Funäs- 
fjällens Lavinskola. Det är även de 
som utför lavinprognoserna för 
västra Härjedalen. Prognoserna 
uppdateras varje dag utifrån bland 
annat snömätningar, observations-
turer och kartläggning av snötäcket. 
Och att kunna läsa en lavinprognos 
är en viktig del av planeringen inför 
din tur. 

– Man kan plocka fram dagens 
prognos och läsa den för att se hur 
man kan applicera den till sin tur. 
Men om du inte kan planera en tur 
eller hantera lavinterrängen som 
finns på kartan då saknar den värde. 

Du måste ha kunskapen att kunna 
tillämpa informationen och det är ju 
det som kurserna gör, säger John.

Varje dag ger de sig ut för att 
göra en väderanalys utifrån det 
väder som varit, det väder som är 
och det väder som ska komma. 
När observationsturen är klar och 
vädret kartlagts sätts de ihop till 
en nulägesbild över lavinfaran i 
området. 

LITA INTE PÅ MAGKÄNSLAN 
Självklart måste du inte vara lika 
mycket snönörd som gänget bakom 
Funäsfjällens Lavinskola för att 
njuta av fjällen under vinterhalvåret. 
Däremot kan det vara bra att re-
flektera över din egna kunskap och 
planerna turen utifrån den. 

– Jag kommer alltid styrka 
värdet av en människas rätt att ha 
någon form av vildmarksupplevelse. 
Såklart du kan ha noll kunskap och 
vara ute på fjället och det är helt 

okej, men är du medveten om det 
och väljer du rätt terräng utifrån din 
kunskapsnivå, undrar John.  

Och även om det sägs att man 
ska lite på sin magkänsla gäller 
det inte riktigt när det kommer till 
lavinterräng. 

– Vi människor gillar att gå på 
känsla. Vi gillar att tänka ja men det 
känns bra idag, det har inte snöat 
på ett tag så då är det bra. Och då 
fattar vi beslut utifrån det. Men 
med rutinerna vi lär ut på kurserna 
minskar du risken för att åtmin-
stone begå grova fel på grund av 
mänskliga faktorer, avslutar John.  

Naturligtvis behöver du inte vara 
intresserad av att gå på topptur för 
att lära dig mer om laviner. Även 
skoteråkare och andra frilufts- 
människor har stor nytta av att 
bredda sina kunskaper och är väl-
komna att boka en kurs! 

Det viktigaste att ta med sig 
ut på turen är rätt kunskap 
och säkerhetstänk.
FOTO: Emrik Jansson

LAVINKUNSKAP
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Från Funäsdalen 
till ditt hem. 

Ring oss idag på:

!0684-655 50

Vi designar och tillverkar ett 
nytt, måttbeställt kök till dig på 

stommarna du redan har. På 
mindre än en dag får du ett helt 
nytt kök, skräddarsytt för dig och 
dina behov – direkt från vår fabrik 

i Funäsdalen. Lika snyggt och 
modernt som det är hållbart och 

bra för plånboken.

Passa på – just nu får du  
50% rabatt* på dina nya köks-
luckor om du bokar ett gratis 
hembesök innan 31 oktober. 

För mer  
köksinspiration:
harjedalskok.se

*Kampanjen gäller produkter i ordinarie och 
exklusiv kollektion under perioden 1–31 oktober 
2021. Erbjudandet innefattar ej monteringstjänster. 
Se fler villkor på harjedalskok.se

rabatt på  
köksluckor*

Just nu!

50%

HK_Annons_165x243_Aug_2021_Mattias_vintermagasinet.indd   1HK_Annons_165x243_Aug_2021_Mattias_vintermagasinet.indd   1 2021-08-10   13:292021-08-10   13:29



Kvällsåkningen  i Tänndalen blev något 
alldeles särskilt när Fjälltopp ljussatte  

kvällen. FOTO:  Emeli Nilsson
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Nattlivet i Funäsfjällen 
skiljer sig åt från många 
andra platser. Här är 
myllrande nattklubb- 
ar och pulserande 

storstadsliv ett avlägset fenomen 
och skjorta och klänning är utbytt 
mot underställ och ullsockor. Men 
det finns ändå gott om nattliv – men 
på ett helt annat sätt. Mys och tid 
för rekreation är viktigt och välbe-
hövligt efter långa och kyliga dagar 
utomhus i fjällen. Men för den som 
lyckas slita sig från den värmande 
brasan så finns en rad aktiviteter för 
hela familjen att göra efter att solen 
gått ned.

KVÄLLSSKIDÅKNING UTFÖR
Vill barnen ha mer? Eller hann du 
helt enkelt inte åka skidor på dagen? 

Oavsett, så är det inte mycket som 
slår skidåkning i strålkastarljus en 
krispig vinterkväll. Ja, det är faktiskt 
något särskilt med att åka skidor på 
kvällen som inte riktigt går att sätta 
fingret på. Den gedigna stämningen 
och den harmoniska atmosfären 
som infinner sig på Funäsfjällens 
skidanläggningar under kvällstid 
måste helt enkelt upplevas själv. 

De flesta byar har kvällsöppet en 
eller flera dagar i veckan under hela 
vintern! Kvällsåkningen är  dessu-
tom planerad så att du som vill kan 
åka skidor nästan varje kväll.

KVÄLLSKIDÅKNING PÅ LÄNGDEN
Att Funäsfjällen har längdskidåkning 
i världsklass är idag vida känt. För 
såväl elitåkare, glada motionärer 

Nattliv i Funäsfjällen
Vad händer egentligen när solen gått ned bakom Skarvarna 
och vändhjulen på skidanläggningarna har slutat att snurra 

för dagen? Vi listar en rad spännande kvällsaktiviteter för hela 
familjen i Funäsfjällen.

TEXT: PETTER ELFSBERG 

Snowboardklubben Snowboard- 
klubben bjuder in till kvällsåkning i 

parken i Funäsdalen. Öppet för alla 
med bräda! FOTO: Emrik Jansson
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och nybörjare så finns milsvida spår 
att tillgå. Men visste du att det går 
alldeles utmärkt att åka längdskidor 
under kvällstid också? 

Sedan några år tillbaka finns en 
1400 meter lång slinga längs sjön i 
Funäsdalen med belysning och även 
Funäsdalen IP har upplysta spår. I 
Bruksvallarna finns hela 6 kilometer 
elbelyst spår från slutet av oktober 
och även Tänndalen erbjuder up-
plysta spår under vintertid.

RANDONÉE
Inget ligger mer i tiden är randonée, 
det vill säga att gå uppför med 
stighudar under skidorna. Detta är 
såväl en fantastisk träningsform 
samt en prisvärd biljett till de orörda 
och bästa åken. När mörkret faller är 
det dock säkrast att hålla sig borta 
från de öppna fjällviderna men både 
Funäsdalsberget och Tänndalen har 

varsin markerad randoled som går 
utmärkt att bestiga under kvällstid. 

Pannlampa och lätt utrustning 
rekommenderas och för alla som 
vill lära sig mer om att gå uppför så 
håller Funäsdalen Rando and Run 
öppna träningar året runt som alla 
kan vara med på, och under vintern 

Om kvällarna tänds elljusspåren, 
men du kan också ta på pann- 
lampan och se ditt favoritspår  
i nytt ljus. FOTO: Arctic Studio 

Att för egen maskin ta sig upp på 
topparna är häftigt. Men kräver god 
planering och säkerhetstänk. 
FOTO: Mattias Rawald

NATTILIV I FUNÄSFJÄLLEN

arrangerar de också randonée- 
tävlingar för den inbitne.

YOGA
Livet till fjälls handlar inte om 
produktivitet och effektivitet. Men 
heller inte bara om mjölksyra och 
syresättning. Att hitta balans och 
tid för reflektion är idag viktigare 
än någonsin. Så släpp stress och 
prestationskrav, skrynkla ihop och 
släng dina att-göra-listor och unna 
dig ett yogapass på semestern 
istället. Det passar perfekt efter en 
aktiv dag utomhus. 
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Yoga, ett perfekt sätt att avsluta 
eller börja en dag. 

FOTO: Jocke Lagercrantz

Peak Feat
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Rörosvägen 17 Funäsdalen
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FÖRDEL FUNÄSFJÄLLEN
I Funäsfjällen har företagarna en stark drivkraft och ser hellre möjligheterna  

istället för problemen. Det lokala stödet är stort och många handlar här  
för att stötta företagandet i området, prova gärna du med…….

Välkommen till din
byggvaruleverantör

i Funäsfjällen.

FUNÄSDALEN Rörosvägen 80
tel 0684-66 87 80 | k-bygg.se/fresks

Vi  har det du behöver, från bräder 
och spik till tegel och dörrar. Färg i 

regnbågens alla kulörer, tapeter och 
golv för alla rum.

Välkommen till din
byggvaruleverantör

i Funäsfjällen.

FUNÄSDALEN Rörosvägen 80
tel 0684-66 87 80 | k-bygg.se/fresks

Vi  har det du behöver, från bräder 
och spik till tegel och dörrar. Färg i 

regnbågens alla kulörer, tapeter och 
golv för alla rum.

NATTILIV I FUNÄSFJÄLLEN

Sträck ut stela leder och muskler 
och låt sinnet vara här och nu. Det 
finns flera aktörer i Funäsfjällen,  
exempelvis Glad & Glad och Yoga-
form, som erbjuder yoga under  
kvällstid med klasser som passar 
såväl nybörjare som mer erfarna 
utövare.

WWW.JILLIE.SE • 0684 - 210 01

Förädlar lokalt ren- och viltkött. 
Besök gärna vår butik, Jillie Deli 

mitt i Funäsdalen by!

Rörosvägen 18 • Funäsdalen • 0684 - 216 90 Rörosvägen 18   •  Rörosvägen 18   •  Tel: 0684 - 291 49Tel: 0684 - 291 49

info@daustryckeri.se • 063-16 03 30 



Upplevelserna
DU INTE VILL MISSA I VINTER

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

LÅNGA  
GOURMETMIDDAGAR
Skäm bort dig själv med mat som kommer 
nästgårds ifrån. På Skoogs krog kan du 
exempelvis njuta av en fyrarätters meny med 
råvaror de själva odlat och samlat från sko-
gens skafferi. Hos Àrran I Tännäs där du kan 
uppleva rustika rätter med bybryggd öl, eller 
varför inte dela på en fjällpizza med renkött i 
Funäsdalen. Upptäck alla de matskatter som 
Härjedalen har att erbjuda.
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NYA UTMANINGAR
Oavsett om du är nybörjare eller proffs 
finns det alltid något nytt att lära. Är du 
klassisk carvingåkare kan du testa att 
köra telemark, eller byta skidorna mot 
en monoski. Man är aldrig för gammal 
för att lära sig nya tricks! Eller för all del 
förfina sin teknik. Vill du ha tips på vägen 
kan du boka plats på någon av våra proff-
siga skidskolor. Eller ta skidåkningen 
till nya höjder genom att boka topptur 
för att njuta av helt orörd pudersnö i 
utmanande terräng.

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

JAKTEN PÅ DEN  
PERFEKTA VÅFFLAN
Våfflor är en självklar del 
av varje fjällsemester. De 
varma och frasigt guldbruna 
rånen förgyller vilken tur som 
helst. Anta utmaningen att 
upptäcka alla Funäsfjällens 
våffelstugor för att njuta av 
en ny vy till varje våffla. Ett 
eget äventyr i sig! 

 ETT STORSLAGET  
LITET URTIDSDJUR

I ett hägn utanför Tännäs kan du få se ett av 
våra mest sällsynta djur - myskoxen. De fluffiga 

varelserna är sällsynta här i Sverige med bara ett 
fåtal djur i det vilda. Genom ditt besök får du inte 

bara uppleva deras storslagenhet utan stöttar 
också bevarandet av dem i Sverige.

UPPLEVELSER DU INTE VILL MISSA
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Men nu är det var och 
varannan svensk 
som hittat det härli-
ga i att vinterbada. 
Kanske känns det 

inte så härligt när man kliver i, men 
det är känslan efteråt som faktiskt 
verkar ha en positiv effekt på oss.
Biokemisten och termobiologen 
Pirkko Huttunen visar i sin studie 
från 2004 på de positiva effekterna 
av att vinterbada. En grupp badare 
fick under en fyra månader lång 
period bada och svara på frågor om 

till exempel sömn, minnesförmåga, 
depression, trötthet, spänningar 
och somatiska sjukdomar.

Från början märktes inga större 

skillnader mot kontrollgruppen. 
Men efter fyra månader svarade 
alla testdeltagare att de mådde 
bättre. Energin var högre – och 
självkänslan starkare. Personer som 
led av smärta till följd av reumatism, 
fibromyalgi och astma rapporterade 
mindre besvär.

Det som händer rent fysiskt när 
man badar är att kroppen kickar  
igång en stressreaktion som fri- 
sätter hormonet noradrenalin.  
Blodcirkulationen ökar också 
dramatiskt. När man vid djurförsök 
utsatt råttor för kyla såg man att 

Från extremsport  
till folkfest

Att bada på vintern har tidigare setts som något 
extremt.  ”The Iceman” Wim Hof har sedan många år 
tillbaka samlat en trogen följarskara som ”extrem- 
badat” och gjorde andningsövningar för att  klara 
kylan. Känd för att gå utan tröja och barfota i vintern  
och till och med bestiga berg i den munderingen. 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT     FOTO: NILS PETTER NILSSON 

Som van vinterbadare kan du vara i 
länge, och doppa huvudet om du är 

riktigt luttrad. 
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VINTERBADA

Bo på Fjällbäcken nästa gång 
ni kommer till Funäsfjällen!

Telefon: 070-173 23 20  •  www.fjallbacken.se

Onsdagar 18.00
Förbokning

j Tisdag: Isklättring

j Onsdag: Topptur

j Torsdag: Offpistjakt
 Liftburen offpist

j Heliskiing
Svegsvägen 16, Funäsdalen • info@strapatser.nu

Aktivitetsprogram 
Vinter

Välkommen på 
vår fantastiska 
4-rätters middag! 

Tel: 070-373 09 66  •  www.strapatser.se

halterna av även serotonin och do-
pamin ökar – alltså signalsubstans-
er som får oss att må bra.

Tidigare år har det funnits en vak 
i Tjärnbräcka och en i Funäsdalen. 
Om det blir två i år återstår att se, 
följ gärna badgruppen: Vinterbadar-
na i Funäsfjällen på Facebook. Där 
hittar du även trevligt badsällskap 
och får info var man kan bada.

Energin och adrenalinet flödar när 
man kliver upp ur vaken.

FUNÄSFJÄLLENS VINTERMAGASIN GES UT AV 
Destination Funäsfjällen AB 

Rörosvägen 30 
846 72 Funäsdalen 

0684-155 80 
 info@funasfjallen.se   |   funasfjallen.se 

GRAFISK DESIGN 
Åsa Olsson,  Recens Design & Kommunikation 

ANNONSFÖRSÄLJNING 
Fjällvärlden Event AB

TRYCK 
Egmont Printing Service

PAPPER 
WFC Matt

OMSLAGSFOTO 
Framsida: Hilla Aspman 
Baksida: Emrik Jansson

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
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Välkommen 
till fjällen på riktigt

BOKA DIN VINTER PÅ FUNASFJALLEN.SE


