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anläggning med tretton nedfar
ter runt två liftar. Därtill en liten 
barnlift med barnbackar. Bergets 
baksida är offpist, men återfärden 
måste bokas. Egna helikoptrar för 
heliski. Exklusiv prägel i kombina
tion med familjesatsning.
Swww.borgafjallen.se

Åka hit: Bil 75 mil från Stock
holm, 111 mil från Göteborg. Flyg 
Stockholm–Vilhelmina från 
650 kr enkel resa med 
Nextjet, sedan transfer 
cirka 12 mil med taxi, 
hyrbil eller helikopter.
Swww.nextjet.se 
Äta, dricka och uteliv: Ut
budet börjar och slutar med 

 hotellets restaurang, vinbar och 
pub. Det här är inte ett partyställe, 

snarare en till
bakalutad 
njutning av 
fjällvärlden.
Familje-

vänligt: Ja, 
familjen kan åka 

tillsammans i liften och välja olika 
backar ned.
Göra utan skidor: Hundspann, 
skotersafari, spa, bastu, ridning.
Prisexempel vecka 9: Två
bäddsrum 6 490 kr.
Liftkort en vecka: 950 kr.
Nytt för i år: Catski (bandvagn 
upp på fjället), ny spaanläggning.

BorgafjäLLen

➜ Högsta åkhöjd: 912 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 289 meter. 
➜ Total pistlängd: Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 1,5 
km. ➜ Svarta pister: 2. ➜ Röda pister: 2. ➜ Blå och gröna: 
9. ➜ Antal pister totalt: 13. ➜ Antal liftar: 3. ➜ Längdspår: 
32,5 km, varav 2,5 km belysta. ➜ Halfpipe/snowboardområde: 
Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ Barnområden: Ja.

SKIdfaKTa

Ny spa-
 anläggning

TärnaBy/hemavan
HÄR HAR BÅDE Ingemar Stenmark 
och Anja Pärson börjat sina karriärer. 
Riktigt bra fallhöjd, mörkt svarta pister 
– och offpist. Men visst finns det snäll
lare backar för den som vill ha det. De 
två orterna har gemensamt liftkort och 
du tar dig mellan med skidbuss på 15 
minuter.
Swww.tarnaby.se
Swww.hemavantarnaby.nu 
Åka hit: Bil 88 mil från Stockholm, 
123 mil från Göteborg. Flyg Stock
holm–Hemavan med Nextjet från 
cirka 650 kr. Buss från Stockholm med 

Lapplandspilen tar cirka 14 
timmar, pris 1 320 kr t/r. 
Tåg från Stockholm med 
SJ till Vännäs, från 95 
kr enkelresa, sedan 
 vidare med länstrafi
kens buss.
Swww.sj.se
Swww.lapplands 
pilen.se
Swww.nextjet.se
Swww.tabussen.nu
Äta, dricka och 
uteliv: 15 matställen, 
allt från café till à la 
carte. Fyra afterski
ställen, fem uteställen. 
Ingen partydestination i 
första hand.
Familjevänligt: Ja. Båda har 
barnområden, både längst ner vid 
byn och uppe på fjället. Föräldrar och 
äldre syskon hittar vassare skidåkning 
och offpist i världsmästarnas pister i 
Tärnaby eller i orörd snö vid Kungsliften 
i Hemavan.
Göra utan skidor: Hundspann, skoter, 
vinterfiske, heliski, turåkning, topp
turer, längdåkning, simhall med klätter
vägg och ett naturum.

Prisexempel vecka 9: Sexbäddsstuga 
5 600 kr.
Liftkort en vecka: 1 345 kr.
Nytt för i år: Pistvisning och pulkarace 
med skidskolan. Nytt snökanon och 
belysningssystem i Hemavan innebär 
 tidigare öppning.
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m ö h. ➜ Största fallhöjd: 
665 meter. ➜ Total pist-
längd: 56 km. ➜ Längsta 
nedfarten: 5 km. ➜ Svarta 
pister: 8. ➜ Röda pister: 
12. ➜ Blå och gröna: 28. ➜ 
Antal pister totalt: 48. ➜ 
Antal liftar: 14. ➜ Längd-
spår: 37 km, varav 5 km 
belysta. ➜ Halfpipe/snow-
boardområde: Ja. ➜ Off-
pist: Ja. ➜ Barnområden: 
Ja.
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helst skidor?
Var åker du

Anjabacken i Tärnaby. Jag 
kan inte tänka mig ett bättre 
åk en kall vintermorgon.

ANjA PÄRSON, Alpina landslaget

vInTer-gUIden medföljde som extra bilaga i Aftonbladet RESA 4–5 november 2008. Innehåller skidorter med fler än elva 
nedfarter. Redaktörer: Sture Bjarnelind och Johan Furusjö. Texter: Janna Holmqvist, Sara Berggren, Agneta Elmegård, Sture Olsson, Bo 
Svernström. Redigeringsansvarig: Jennie Malmberg. Redigering: Sara Hörberg, Håkan Kjellgren, Åsa Ljungkvist. Grafik: Rikard Bodin.  Om-
slagsfoto: Börje Thuresson.  
Kontakt/e-post: guider@aftonbladet.se. Guideredaktör Aftonbladet Nya Medier:Susanne Wixe  & 08725 2000. 

Åk i världsmästarnas skidspår.

Foto: TäRNABy/HEMAVAN
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909 m ö h. ➜ Största 
fallhöjd: 387 meter. ➜ 
Total pistlängd: 12 km. 
➜ Längsta nedfarten: 
2,4 km. ➜ Svarta pis-
ter: 1. ➜ Röda pister: 
8. ➜ Blå och gröna: 7. 
➜ Antal pister totalt: 
16. ➜ Antal liftar: 6. ➜ 
Längdspår: 6 km, varav 0 
km belysta. ➜ Halfpipe/
snowboardområde: Nej. 
➜ Offpist: Ja. ➜ Barn-
områden: Ja.

ÄVEN OM DET finns en del pister 
är det offpistnedfarterna som gäller. 
äventyrskoncept och lågprisprofil.
Swww.kittelfjall.com
Åka hit: Bil 83 mil från Stockholm, 
120 från Göteborg. Buss Stock
holm–Slussfors med Lapplandspilen 
640 kr t/r, sedan transfer. Flyg Stock
holm–Vilhelmina med Nextjet från 
650 kr enkel resa, sedan transfer vidare 
till Kittelfjäll, cirka tre timmar. Bus
spaket med all inclusive hos Active Ski 
Travel, flyg och tre skiddagar från 4 300 
kr, vecka 9.
Swww.lapplandspilen.se
Swww.activeski.se
Swww.skyways.se
Swww.tabussen.nu
Swww.sj.se
Äta, dricka och uteliv: En restaurang 
och en bar bäddar inte för stort uteliv, 
men trots det bra party.
Familjevänligt: Nej, inte särskilt. 
även om det finns några snälla backar 
för barn åker familjen hit för föräldrar
nas eller vana skidbarns skull.

Göra utan skidor: Isklättring, bergs
klättring, airboard, sexkamp med 
bland annat klättervägg, ridning, 
isfiske, skoter, hundspann och snö
skoturer.
Prisexempel vecka 9: Sexbädds
lägenhet: 7 000 kr.
Liftkort en vecka: 960 kr.

SKIdfaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 1 210 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 420 meter. ➜ Total 
pistlängd: Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 2,2 km. ➜ Svarta 
pister: 18. ➜ Röda pister: 12. ➜ Blå och gröna: 6. ➜ Antal pister 
 totalt: 34. ➜ Antal liftar: 4. ➜ Längdspår: 7,5 km, varav 2,5 km belysta. 
➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja, naturliga. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
 Barnområden: Ja.

KITTeLfjäLL

Lössnö är  
grejen

Här gäller  
offpist

Färdas som i ett snömoln.
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DET HÄR ÄR offpistland. På 
det här högfjället, precis på 
gränsen mellan Sverige och 
 Norge, är lössnö grejen. Visst, 
det finns vanliga pister också, 
men det är en av Sveriges 
snörikaste platser, så självklart 
dominerar offpisten.
Swww.riksgransen.nu
Åka hit: Bil 137 mil från 
Stockholm, 171 från Göteborg. 
Tåg cirka 1 700 kr t/r från 
Stockholm i sovvagn med SJ, 
19 timmar. Flyg från 700 kr 
enkel resa Stockholm–Kiruna 
med Norwegian. Buss cirka 1,5 
timme från Kiruna.
Swww.kirunabuss.se

Äta, dricka och uteliv: Två 
à la carterestauranger med 
after ski och nattklubb, två 
lunchrestauranger samt en 
livsmedelsbutik med café. 
Trots underhållning och after
ski blir det inget direkt party.
Familjevänligt: Nej. Visst 
finns det barnbackar och 
skidskolor, men här är det mer 
adrenalin än mys i backen som 
gäller. Inför säsongen görs 
dock satsningar på att flera 
av pisterna ska bli mer lättill
gängliga för familjer.
Göra utan skidor: Hund
spann, spa, skoter, snösko
vandring.
Prisexempel vecka 9: 2+3
bäddslägenhet 4 600 kr.
Liftkort en vecka: 1 590 kr.

Nytt för i år: Pistvisning 
samt att fler pister blir 

lättillgänliga.

LITEN SKIDORT i närheten av 
Sorsele med två liftar och en barnlift. 
Trots litenheten ett bra varierat utbud 
av backar, dock lite brist på svarta 
pister.
Swww.lapplandskatan.nu
Åka hit: Bil 83 mil från Stockholm, 
117 mil från Göteborg. Flyg till 
 Arvidsjaur med Nextjet, från 650 kr 
enkel resa. Därifrån en dryg timme 
med buss eller hyrbil. Tåg till Vännäs 
med SJ, från 95 kr enkel, sedan läns
trafikbuss vidare, 24 mil.
Swww.sj.se
Swww.nextjet.se
Swww.tabussen.nu
Äta, dricka och uteliv: Mycket be
gränsat utbud vid anläggningen. Mer 
att välja på i Sorsele, 1,4 mil bort.
Familjevänligt: Ja, barnområde och 
nära till pister i alla färger.
Göra utan skidor: Skoter.
Prisexempel vecka 9: Sex
bäddsstuga 6 000 kr.
Liftkort en vecka: 1 080 kr.

1 Borgafjällen
2 Tärnaby/Hemavan
3 Riksgränsen
4 Kittelfjäll
5 Björkliden
6 Nalovardo

naLovardo

➜ Högsta åkhöjd: 770 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 314 meter. ➜ 
Total pistlängd:  Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 2,1 km. ➜ 
Svarta pister: 3. ➜ Röda pister: 5. ➜ Blå och gröna: 6. ➜ Antal 
pister totalt: 14. ➜ Antal liftar: 3. ➜ Längdspår: 15 km, varav 0 
km belysta. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.
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höjd: 335 m ö h. 
➜ Största fall-
höjd: 253 meter. 
➜ Total pist-
längd: 21 km. 
➜ Längsta ned-
farten: 2,2 km. ➜ 
Svarta pister: 6. 
➜ Röda pister: 
2. ➜ Blå och grö-
na: 8. ➜ Antal 
pister totalt: 16. 
➜ Antal liftar: 
6. ➜ Längdspår: 
30 km, varav 20 
km belysta. ➜ 
Halfpipe/snow-
boardområde: Ja. 
➜ Offpist: Ja. ➜ 
 Barnområden: 
Ja.

SvanSTeIn SKI
LITEN ORT i Tornedalen nära 
finska gränsen. Helt okej fallhöjd. 
Satsar mycket på snowpark och 
vassare utförsåkning. Hit kommer 
många från Finland och charterfolk 
från Centraleuropa. Stig Strand har 
lagt pisterna. Öppnar ofta tidigt, i år 
i november.
Swww.svanstein.eu

Åka hit: Bil 103 mil från Stock
holm. 138 mil från Göteborg. Tåg 
Stockholm–Luleå med SJ från 95 

kr. Flyg Stockholm–Luleå med SAS, 
från 500 kr, eller Norwegian, cirka 
500 kr, och Göteborg–Luleå med 
SAS eller City Airline, pris från 500 
kr respektive 850 kr. Alla exempel 
 gäller enkla resor. Länsbuss från 
 Luleå, tre timmar.
Swww.norwegian.se
Swww.sas.se
Swww.cityair 
line.se
Swww.sj.se
Swww.ltnbd.se

Äta, dricka och uteliv: Två restau
ranger och pubar gör kanske inget 
nöjesdistrikt.
Familjevänligt: Ja, barnområde 
finns. Området fungerar därför bra 
för familjen även om svarta pister 
och snowboardland dominerar.
Göra utan skidor: Skoter, snösko
vandring, hundspann.

Prisexempel vecka 9: 
 Fyrbäddsstuga 7 000 kr.
Liftkort en vecka: 1 080 kr.

Satsar på 
snowpark

Åk hit redan  
i november. 
Foto: SVANSTEIN SKI
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25 MIL NORR om polcirkeln 
ligger denna lilla anläggning med 
bra fallhöjd och lika mycket offpist 
som pist. Helikopterskidåkning 
(heliski) för de som vill åka utför i 
orörd fjällnatur.
Swww.bjorkliden.com
Åka hit: Bil 135 mil från Stock
holm, 170 från Göteborg. Tåg cirka 
1 700 kr t/r från Stockholm i sov
vagn med SJ, 19 timmar. Flyg från 
700 kr enkel resa Stockholm–Kiru
na med Norwegian. Därifrån buss 
cirka en timme. även SAS flyger till 
Kiruna, från 500 kr enkel resa.
Swww.norwegian.com
Swww.sas.se
Swww.sj.se
Swww.kirunabuss.se
Äta, dricka och uteliv: 
 Restaurang med utsikt över Lap
porten och Torneträsk slår högt. 
Tre restauranger, en dagsservering 
i backen och en bar. Mer tillbakalu
tat mysläge än vilt party.
Familjevänligt: Ja, snällt barn
område och även om de vassare 
backarna och offpisten ligger en 
bit bort, är inte systemet större än 
att familjen kan hålla ihop.
Göra utan skidor: Bandvagns

turer till Låktatjåkko fjällstation, 
hundspann, snöskoturer, skotersa
fari, grottturer, barnklubb och 
dagsturer till ishotellet.
Prisexempel vecka 9: Fem
bäddsstuga 6 400 kr.
Liftkort en vecka: 1 545 kr (Arctic 
skipass för Björkliden, Abisko, Riks
gränsen och Narvik 1795 kr).
Nytt för i år: Nya hundspannstu
rer, plus att anläggningen öppnar 
ovanligt tidigt, redan 5 december, 
dock inte med full åkning förrän 
den 7 februari.
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960 m ö h. ➜ Största 
fallhöjd: 538 meter. ➜ 
Total pistlängd: 15 km. 
➜ Längsta nedfarten: 
3,3 km. ➜ Svarta pis-
ter: 4. ➜ Röda pister: 
9. ➜ Blå och gröna: 11. 
➜ Antal pister totalt: 
24. ➜ Antal liftar: 5. ➜ 
Längdspår: 7 km, varav 0 
km belysta. ➜ Halfpipe/
snowboardområde: Nej. 
➜ Offpist: Ja. ➜ Barn-
områden: Ja.

Tröttnar man på skidor kan man 
låta hundarna göra jobbet.

Foto: MARIA ÖSTLIN




