
D
a

l
a

r
n

a

EN UTPRÄGLAD dags- och helg-
ort. Litet system som är väl sam-
manhållet. Låg fallhöjd ger flacka 
eller mycket korta backar. Men här 
finns ett av Sveriges 
största längd-
spårområden.
Swww.safsen.se
Åka hit: Bil 27 mil 
från Stockholm, 34 mil från 
Göteborg. Endagsresor med buss 
från ett flertal orter. Tåg till Ludvika 
och sedan buss till Säfsen, cirka 
390 kr från Stockholm och 545 från 
Göteborg, enkla resor. 
www.sj.se
www.tagkompaniet.se
www.dalatrafik.se
Äta, dricka och uteliv: Lunchres-
taurangen och Hyttans kök och bar. 
Familjevänligt: Ja. Alla backarna 
slutar i princip på samma plats. Här 
ligger även barnområdet.
Göra utan skidor: Skotersafari, 

bad i vedeldade tunnor, ridturer och 
fackelpromenad.
Prisexempel vecka 9: 4+2-
bäddsstuga: 6 190 kr.

Liftkort en vecka: 1 035 kr.
Nytt för i år: Nya hopp 
och rails i barnens 
snowpark.

DET RIKTIGT SPRAKAR familj 
här. Fjället är mestadels flackt, 
även om det finns en del ordent-
liga svarta pister. 
Swww.idrefjall.se
Åka hit: Bil cirka 46 mil från 
Stockholm, 57 mil från Göte-
borg. Buss från Göteborg 830 kr 
t/r och från Stockholm 550 kr 
t/r med Fjällexpressen. Tåg till 

Mora (se Sälenorterna), därifrån 
länsbuss 170, cirka tre timmar. 
Swww.fjallexpressen.se
Swww.dalatrafik.se
Äta, dricka och uteliv: Godkänt 
med restauranger och barer. 
Även nattklubb. Men stämning-
en är mer familjemys än party.
Familjevänligt: Maximalt fa-
miljevänligt med backar av alla 

sorter samlade kring varje lift. 
Här kan familjen lätt ha roligt 
tillsammans.
Göra utan skidor: Inomhus 
finns bad, bastu, bowling, bil-
jard, gym, tennisbanor, bordten-
nis, spelhall, spa-behandlingar. 
Utomhus finns skoter, rid- och 
slädturer och fiske.
Prisexempel vecka 9: 4+2-

bäddslägenhet: 8 100 kr.
Liftkort en vecka: 1 240 kr 
(1 405 för skipass med Fjäter-
vålen).
Nytt för i år: Skipass som gäller 
i både Idre och Fjätervålen, nytt 
parkområde i Askebackarna 
samt en miljöstuga.

IDrE

SÄFSEn

➜ Högsta åkhöjd: 472 m ö h. 
➜ Största fallhöjd: 180 me-
ter. ➜ Total pistlängd: 12 
km. ➜ Längsta nedfarten: 
2,1 km. ➜ Svarta pister: 2. 
➜ Röda pister: 2. ➜ Blå 
och gröna: 11. ➜ Antal 
pister totalt: 15. ➜ Antal 
liftar: 6. ➜ Längdspår: 115 
km varav 5 km med elljus. 
➜ Halfpipe/snowboard
område: Nej. ➜ Offpist: Nej. 
➜ Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa

Bra längd- 
 åkning

FjÄTErvålEn
LITEN ANLÄGGNING med några 
få men breda och hyfsat branta 
backar. Många klubbar tränar här.
Swww.fjatervalen.se
Åka hit: Bil 46 mil från Stock-
holm, 55 mil från Göteborg. Tåg 
eller buss till Mora – se Sälen 
– sedan buss eller hyrbil i cirka 
två timmar. Bil rekommenderas 
då en del stugor ligger en bit från 
backen.
Äta, dricka och uteliv: Bara en 
restaurang med bar – här sitter 
man helst och myser i stugorna. 
Familjevänligt: Ja, om inte för-

äldrarna blir uttråkade efter några 
dagar i det lilla systemet är det 
absolut familjevänligt.
Göra utan skidor: Massage, 
skoteruthyrning, renraid där du 
kör själv.
Prisexempel vecka 9: 4+2- 
bäddsstuga: 6 000–10 000 kr.
Liftkort en vecka: 1 240 kr 
(1 405 kr för skipass med Idre).
Nytt för i år: Skipass som gäl-
ler i både Fjätervålen och på Idre 
fjäll, restaurangen byggs ut mot 
backen och snökanonsystemet 
automatiseras.

➜ Högsta åkhöjd: 1 002 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 317 meter. 
➜ Total pistlängd: 20 km. ➜ Längsta nedfarten: 3 km. ➜ 
Svarta pister: 5. ➜ Röda pister: 4. ➜ Blå och gröna: 9. ➜ 
Antal pister totalt: 18. ➜ Antal liftar: 4. ➜ Längdspår: 20,5 
km. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa
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Se upp i backen!
Foto: BörJE THurESSoN

➜ Högsta åk
höjd: 895 m ö h. ➜ 
Största fallhöjd: 
303 meter. ➜ Total 
pistlängd: 28 km. 
➜ Längsta ned
farten: 2,8 km. ➜ 
Svarta pister: 10. 
➜ Röda pister: 5. 
➜ Blå och gröna: 
26 ➜ Antal pister 
totalt: 41. ➜ An
tal liftar: 34. ➜ 
Längdspår: 65 km, 
varav 13 km belysta. 
➜ Halfpipe/snow
boardområde: Ja. 
➜ Offpist: Nej. ➜ 
Barnområden: Ja.
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EN KLASSISK dag- eller 
weekendanläggning två timmar 
från Stockholm. 
Hygglig 
fallhöjd 
med 
tanke på 
läget.
Swww.rommealpin.se

Åka hit: Bil 22 mil från Stock-
holm, 45 mil från Göteborg. 
Endagsresor med buss från ett 

flertal orter i Sverige, bokas på 
anläggningens hemsida. resan 
från Stockholm tar drygt två tim-

mar och kostar runt 400 kr 
inklusive liftkort. Annars tåg 
med SJ, från 95 kr enkel till 

Borlänge, sedan cirka 30 mi-
nuter med buss. 
Swww.sj.se
Äta, dricka och uteliv: Topp-
stuga och värdshus. 
Familjevänligt: Knappt god-
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m ö h. ➜ Största fall

höjd: 180 meter. ➜ To

tal pistlängd: 10,9 km. 

➜ Längsta nedfarten: 

1,3 km. ➜ Svarta pis

ter: 3. ➜ Röda pister: 

6. ➜ Blå och gröna: 11 

➜ Antal pister totalt: 

20. ➜ Antal liftar: 7. 

➜ Längdspår: 32 km, 

varav 3,2 km med elljus. 

➜ Halfpipe/snow

boardområde: Ja. ➜ 

Offpist: Nej. ➜ Barn

områden: Ja.

känt. Alla kategorier av skidåkare 
ska passa in. De lättaste back-
arna längst till vänster, ju mer åt 
höger desto svårare backar. Det 
splittrar lätt familjen.
Göra utan skidor: Glöm det, 
här är det skidor som gäller. 
Prisexempel vecka 9: 4+2-
bäddsstuga 4 500 kr.
Liftkort en vecka: 1 210 kr.
Nytt för i år: Juniorpark, nya 
pistmaskiner plus att några pister 
är breddade.

rommE

➜ Högsta åkhöjd: 407 m ö h. 
➜ Största fallhöjd: 275 me-
ter. ➜ Total pistlängd: 19 
km. ➜ Längsta nedfarten: 
2,7 km. ➜ Svarta pister: 6. 
➜ Röda pister: 3. ➜ Blå och 
gröna: 14. ➜ Antal pister 
totalt: 23. ➜ Antal liftar: 11. 
➜ Längdspår: 0 km. ➜ Half
pipe/snowboardområde: 
Ja. ➜ Offpist: Nej. ➜ Barn
områden: Ja.
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orSa GrönKlITT

LITEN ANLÄGGNING 
med huvudsakligen 
flacka backar. En populär 
uppvärmning inför fjäll-
semestern. 
Swww.bjursas.com
Åka hit: Bil 25 mil från 
Stockholm, 50 mil från 
Göteborg. Endagsresor 
med buss från ett flertal 
orter i Sverige, exem-
pelvis kostar endagstur 
från Stockholm 395 kr 
inklusive liftkort med In-
terbus. Buss från Stock-
holm med Fjällexpressen 
kostar 550 kr t/r. Tåg till 
Falun med SJ, från 95 kr 
enkel, sedan buss num-
mer 60 med Dalatrafik, 
cirka en timma. Flyg om-
ständligt och dyrt.
Swww.sj.se
Swww.interbus.se
Swww.fjallexpressen.se

Swww.dalatrafik.se
Äta, dricka & uteliv: 
Ett värdshus med relax-
avdelning gör inget 
uteliv.
Familjevänligt: Ja. Vis-
serligen är anläggningen 
uppdelad i två huvud-
sluttningar, men den är 
ändå inte större än att 
familjen kan hålla ihop 
kring barnområdet.
Göra utan skidor: Bad, 
spa, bastu, bubbelbad. 
Skotersafari, häst och 
släde, fyrhjulsåkning, 
spark.
Prisexempel vecka  9: 
4+2-bäddsstuga 4 790 
kr. 
Liftkort en vecka: Pris-
uppgift saknas.
Nytt för i år: utökat 
husvagnsområde samt 
ett nytt servicehus.

BjurSåS

Dagsturer från 
Stockholm

 Foto: BJurSåS SKI CENTEr

GESunDaBErGET
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ORT SOM KANSKE främst är känd 
för sin längdåkning, men här finns 
faktiskt även utförsåkning. 
Swww.orsagronklitt.se
Åka hit: Bil 31 mil från Stockholm, 
49 mil från Göteborg. Buss från Göte-
borg med Fjällexpressen, 830 kr  
t/r, från Stockholm 620 kr t/r. Tåg 
och flyg till Mora – se Sälen. Läns-
buss cirka 30 minuter från Mora.
Swww.fjallexpressen.com
Swww.dalatrafik.se
Äta, dricka och uteliv: Toppstuga 
i backen och ett värdshus, som även 
är platsen för liveband. Men party? 
Nej, klockan tio stänger det – på 
helgerna.

Familjevänligt: okej, även om 
barnbackarna ligger för sig själva. 
Många barnvänliga aktiviteter utan-
för backen.
Göra utan skidor: orsa björnpark 
med björn, varg, lo och järv. Skoter, 
hundspann, fiske, skridskor, bowling, 
massage och vedeldad badtunna.
Prisexempel vecka 9: Sexbädds-
stuga 8 165 kr.
Liftkort en vecka: 1 085 kr.
Nytt för i år: Nytt längspår, en mil 
långt. Ny lift från Toppbyn till Sö-
derbacken, en ny grön backe och 
två nya figurer 
syns i Blå-
bärsskogen.

➜ Högsta åkhöjd: 561 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 165 meter. ➜ 
Total pistlängd: Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 1,6 km. ➜ 
Svarta pister: 3. ➜ Röda pister: 6. ➜ Blå och gröna: 14. ➜ Antal 
pister totalt: 23. ➜ Antal liftar: 11. ➜ Längdspår: 70 km, varav 9,2 
km med elljus. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. 
➜ Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa

Nytt  
längdspår

LITEN ANLÄGGNING med hyfsad 
fallhöjd på backarna och oftast korta 
liftköer. En bra uppvärmare inför den 
stora fjällsemestern. En typisk helg-
anläggning.
Swww.gesundaberget.se
Åka hit: Bil 30 mil från Stockholm, 
48 mil från Göteborg. Tåg och flyg till 
Mora, se Sälen. Sen taxi eller hyrbil tio 
minuter, bussar går sällan.
Äta, dricka och uteliv: En restau-
rang och en pub. Hit åker man defini-
tivt inte för utelivet.

Familjevänligt: Ja, familjemedlem-
marna kan knappast komma ifrån var-
andra och barnbacke och skidskola 
finns.
Göra utan skidor: Fiske, bastu, 
Tomteland.
Prisexempel vecka 9: Fyrbäddsrum 
på hotell kostar 2 985 kr/dygn.
Liftkort en vecka: 1 450 kr.
Nytt för i år: Ski Lodge är nyrenove-
rad, 16 nya boenden med ski in- ski 
out-läge finns samt racing- och car-
vingkurser.

➜ Högsta åkhöjd: 514 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 270 
meter. ➜ Total pistlängd: 8,5 km. ➜ Längsta nedfar
ten: 1,8 km. ➜ Svarta pister: 2. ➜ Röda pister: 5. ➜ 
Blå och gröna: 6. ➜ Antal pister totalt: 13. ➜ Antal 
liftar: 5. ➜ Längdspår: 25 km varav 3 km med elljus. ➜ 
Halfpipe/snowboardområde: Nej. ➜ Offpist: Nej. ➜ 
Barnområden: Nej.

SKIDFaKTa

1 Stöten
2 Kläppen
3 Tandådalen-
Hundfjället 
4 Högfället-Lind-
vallen 
5 Näsfjället
6 Idre 
7 Gesundaberget
8 Säfsen
9 orsa Grön-klitt
0 Fjätervålen
q Bjursås
w romme
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