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SÄLEN/KlÄPPEn

Sälenfjällen inkluderar an-
läggningarna Kläppen, Lindvallen-
Högfjället, Tandådalen-Hundfjäl-
let, Stöten och Näsfjället. Kläppen 
ligger en och en halv mil sydost 
om Sälens by. De två kombinerade 
orterna kommer några kilometer 
efter byn, Stöten drygt tre mil från 
byn och Näsfjället ligger ytterli-
gare nästan två mil bort. 

Åka hit: Bil cirka 42 mil från 
Stockholm, 49 mil från Göteborg.
Buss Göteborg–Sälen 830 kr t/r 
och Stockholm–Sälen 790 kr t/r 
med Fjällexpressen. Tåg Stock-
holm–Mora och Göteborg–Mora, 

9 mil från byn, från 95 kr enkel väg 
med SJ. Flyg från Ängelholm till 
Mora med KullaFlyg (linjestart 21 
dec), från 448 kr enkel resa. Från 
Växjö med FlySmåland (linjestart 
21/12), från 495 kr enkel. Från 
Stockholm med Nextjet, från 650 
kr enkel resa. Från Mora anslut-
ningsbuss med bland annat Dala-
trafik, eller hyrbil – cirka en timme 
till Sälen by.
Swww.fjallexpressen.se
Swww.sj.se
Swww.kullaflyg.se
Swww.flysmaland.com
Swww.nextjet.se
Swww.dalatrafik.se

HäR, SOM på alla andra anlägg-
ningar i Sälen, satsas det hårt på 
barnen. Samtidigt har Tandådalen 
några bra, tuffare backar och Hund-
fjället den kanske mest berömda: 
”Väggen”. Det här är en av Sveriges 
mest populära anläggningar – räk-
na med liftköer i sportlovstider.
Swww.skistar.com/salen
äta, dricka och uteliv: Gott om 
restauranger och barer. Även en 
nattklubb. Bra uteliv.
familjevänligt: Ja. Bra barnom-
råden, särskilt mysiga Trollskogen. 
Men som i alla lite större system är 
det lätt att komma ifrån varandra.
Göra utan skidor: Bad, hund-
spann, icecarting, skotersafari, häst 
och släde, solarium, bastu.

fORTS näSTA SIDA!

SÄLEN/STÖTEn

➜ Högsta åkhöjd: 853 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 370 meter. ➜ 
Total pistlängd: 35 km. ➜ längsta nedfarten: 2,6 km. ➜ Svar-
ta pister: 3. ➜ Röda pister: 3. ➜ Blå och gröna: 23. ➜ Antal 
pister totalt: 29. ➜ Antal liftar: 18. ➜ längdspår: 15 km, varav 
3 km med elljus. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa

Mer trivsel  

än adrenalin
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höjd: 665 m ö h. 
➜ Största fall-
höjd: 315 meter. 
➜ Total pist-
längd: 34,6 km. 
➜ längsta ned-
farten: 3 km. ➜ 
Svarta pister: 5. 
➜ Röda pister: 8. 
➜ Blå och gröna: 
19 ➜ Antal pister 
totalt: 32. ➜ An-
tal liftar: 15. ➜ 
längdspår: 36 km, 
varav 1 km med el-
ljus. ➜ Halfpipe/
snowboardområ-
de: Ja. ➜ Offpist: 
Nej. ➜ Barnområ-
den: Ja.

HunDFjÄllET
SÄLEN/TanDÅDalEn-

All inclusive!

Till attack!  
 Foto: KLÄppeN SKi reSorT

SÄlEnFjÄllEn

äVen OM Stöten har Sälenfjällens 
bästa fallhöjd, är det inte extrem-
åkningen som lockar. Det är fa-
miljen som står i centrum och det 
finns många långa, 
flacka backar 
och det är mer 
trivsel än adre-
nalin som gäller. 
Men, man ska inte 
underskatta de svarta pisternas 
betydelse – i Stöten finns några 
riktigt branta utmaningar.
Swww.stoten.se
äta, dricka och uteliv: okej ut-
bud av restauranger och hyggligt 
med pubar. en nattklubb. Så visst 

går det att partaja, åtminstone un-
der högsäsong.
familjevänligt: Ja. Tre barnom-
råden i anslutning till olika branta 

vuxenbackar gör att både om-
rådet och familjen håller 

ihop.
Göra utan skidor: 

Bad, bowling och spa i 
Vattufjäll. Miniskoter, hund-

spann och skotersafari.
Prisexempel vecka 9:  4+1-
bäddsstuga 6 455 kr.
liftkort en vecka: 1 300 kr.
nytt för i år: en ”big air bag” i 
funparken som är en stor luftkudde 
åkarna landar på efter hopp.

VälORDnAD ORT med skid-
åkning som mest vänder sig till 
nybörjare och medelbra åkare. 
Familjeprägeln är genomgående. 
Stor snowpark och åkning i fyra 

väderstreck.
Swww.klappen.se

äta, dricka och uteliv: Godkänt 
med restauranger och barer. Men 
hit åker man inte för att gå ut och 
svira på kvällarna.
familjevänligt: Visst är det 
genomtänkt för familjerna med 
barnpassning, troll och annat, men 
barnområdet ligger för sig själv, 
åtskilliga liftar bort från de bran-
tare backarna. Svårt att hålla ihop 
familjen.
Göra utan skidor: Snöskoter-
safari.
Prisexempel vecka 9: 4+2-
bäddslägenhet: 6 945 kr.
liftkort en vecka: 1 300 kr.
nytt för i år: restaurang Tranan 
blir den stora temarestaurangen 
med bufféer på kvällarna. Längd-
spår prepareras med konstsnö och 
specialkurser anordnas där du ex-
empelvis kan lära dig alla tricken i 
snowpark.



➜ Högsta åkhöjd: 926 m ö h. 
➜ Största fallhöjd: 225 meter. 
➜ Total pistlängd: 46,5 km. 
➜ längsta nedfarten: 1,8 km. 
➜ Svarta pister: 14. ➜ Röda 
pister: 12. ➜ Blå och gröna: 
26 ➜ Antal pister totalt: 56. 
➜ Antal liftar: 36. ➜ längd-
spår: 23,4 km, varav 5,2 km 
med elljus. ➜ Halfpipe/snow-
boardområde: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: Ja.

MeR lUGn OCH RO än du får här 
går inte att få i Sälen. 
De som driver 
anläggningen 
säger att his-
torien om Mors 
lilla olle kommer 
från en verklig händelse med en liten 
pojke vid Näsfjället. och visst är det 
möjligt; björn, varg och järv skymtas 
med jämna mellanrum.
Swww.nasfjallet.se
äta, dricka och uteliv: en nyreno-
verad restaurang med à la carte och 
dagens. Närmaste party finns i Stöten.
familjevänligt: Ja, backarna ligger 
nära stugorna och de flesta är inte 
särskilt tuffa. Det är lätt att hålla koll 
på barnen.
Göra utan skidor: relaxavdelning 
med bastu, badtunna och jacuzzi ut-
omhus, hundspann, bivack och quin-
zee – bo i snö- respektive igloobygge.
Prisexempel vecka 9: Sexbädds-
stuga 7 995 kr.
liftkort en vecka: 1 050 kr.
nytt för i år: Nya timmerstugor, 
konferens med all inclusive och relax-
avdelning.

Prisexempel vecka 9: Fyrbädds-
lägenhet: 8 345 kr.
liftkort en vecka: 1 280 kr. (För 
1 535 kr får du Lindvallen/Högfjäl-
let också).
nytt för i år: All inclusiveresor i äk-
ta charterstil med förbetald mat och 
kylen laddad med frukost. Knapplift 
hela vägen upp till Trollskogen och 
en minijam-arena med rails och 
hopp i centrala Tandådalen.

➜ Högsta åkhöjd: 904 m ö h. 
➜ Största fallhöjd: 218 me-
ter. ➜ Total pistlängd: ingen 
uppgift. ➜ längsta nedfar-
ten: 1,1 km. ➜ Svarta pister: 
3. ➜ Röda pister: 4. ➜ Blå 
och gröna: 4. ➜ Antal pister 
totalt: 11. ➜ Antal liftar:  1.  
➜ längdspår: 10 km. ➜ 
Halfpipe/snowboardom-
råde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa

SÄLEN/HÖgFjÄllET-

➜ Högsta åk-
höjd: 860 m ö h. ➜ 
Största fallhöjd: 
303 meter. ➜ To-
tal pistlängd: 36,6 
km. ➜ längsta 
nedfarten: 2,5 km. 
➜ Svarta pister: 
4. ➜ Röda pister: 
11. ➜ Blå och 
gröna: 40. ➜ An-
tal pister totalt: 
55. ➜ Antal liftar: 
48. ➜ längdspår: 
Lindvallen 4 km (el-
ljus), Högfjället 26 
km. ➜ Halfpipe/
snowboardområ-
de: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområ-
den: Ja.
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I Hundfjället står barnens skidåk-
ning i centrum. Foto: KriSTer HALVArS

SÄLEN/

nÄSFjÄllET

Lugnt  
och stilla

fAMIlj I KUBIK. Båda orterna, 
som binds samman av liftar, inrik-
tar sig på familjelivet. Snällare än 
Tandådalen-Hundfjället med mas-
sor av röda, blå och gröna backar 
nära varandra. Högfjället har betyd-
ligt färre backar än Lindvallen men 
är en klassiker sedan 30-talet.
Swww.skistar.com/salen
äta, dricka och uteliv: Gott om 
restauranger och barer. i Lindvallen 
finns festmöjligheter trots familje-
vinkeln – i alla fall på helgerna, och 
på Högfjället smäller korkarna ofta.
familjevänligt: Ja, flera barnom-
råden intill vuxenbackar gör det lätt 
att få med hela familjen på upp-
täcktsfärd genom systemet.
Göra utan skidor: Skotertur med 
grillning, skotersafari, hundspann, 
bowling, bad, bastu, solarium, gym, 
bio, snowkiting.
Prisexempel vecka 9: Sexbädds-

lägenhet: 
9 345 kr.
liftkort 
en vecka: 
1 280 kr. (För 
1 535 kr får 
du Tandåda-
len-Hundfjäl-
let också).
nytt för i år: 
Samma all inclu-
sive-koncept som 
Tandådalen-Hundfjället. 
Dessutom byggs flera restau-
ranger ut och en ny juniorpark 
byggs på Högfjället.
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Snowkiting…  
vågar du testa? 

 Foto: KriSTer HALVArS
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