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TRE I ETT. Vemdalen består av 
tre fristående områden, Vem-
dalsskalet, Björnrike och Klöv-
sjö/Storhogna. Liftkortet gäller 
i alla tre. Stor bredd på nedfarter 
men rött dominerar.  
S www.skistar.com/vemdalen

Åka hit: 48 mil från Stock-
holm, 65 från Göteborg. 

Buss från Stockholm 
med Härjedalingen 

800 kr t/r och 
med Y-buss, 

700 kr t/r. Tåg 
till Östersund 
med SJ, från 
95 kr från 
Stockholm 
och 504 
kr från 

Göteborg. Flyg Göteborg–Öst-
ersund från 850 kr enkel resa 
med City Airline och Stock-
holm–Östersund med SAS från 
500 kr enkel. Därifrån är det se-
dan nio mil med länsbuss 164 
eller hyrbil. 
S www.sas.se 
S www.ybuss.se 
S www.cityairline.se 
S www.harjedalingen.se 
S www.sj.se 
S www.lanstrafiken-z.se

Äta, dricka & uteliv: Gott om 
mat- och uteställen, framförallt 
på Vemdalsskalet. Räkna med 
party under högsäsong.
Familjevänligt: Ja, i synnerhet 
i Björnrike. I de andra systemen 
kan en familj med mindre barn få 

svårt att hålla ihop. Nyhet i Vem-
dalsskalet är ett 40 meter långt 
rullband, där de allra minsta 
kan träna på att åka lift. Stor va-
riation för barnfamiljer med lite 
äldre barn.
Göra utan skidor: Hundspann, 
häst- och slädturer, ridning på 
islandshästar, isklättring, gui-
dade turer på fjället, skoterturer, 
curling & spa. 
Prisexempel vecka 9: Sex-
bäddslägenhet: 8 080 kr.
Liftkort en vecka: 1 190 kr.
Nytt för i år: En sexstolslift, 
Klövsjö Express i Klövsjö/Stor-
hogna, kommer att gå upp till 
toppen och invigs annandag jul. 
Hela barnområdet i den anlägg-
ningen görs om.

vemdalen

SKIdFaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 1 038 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 295 me-
ter. ➜ Total pistlängd: Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 
1,6 km. ➜ Svarta pister: 6. ➜ Röda pister: 24. ➜ Blå och 
gröna: 22. ➜ Antal pister totalt: 52. ➜ Antal liftar: 17. ➜ 
Längdspår: 300 km i hela Funäsdalen, varav 2 km med elljus i 
Tänndalen. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: Ja.  

➜ Högsta åk-
höjd: 940 m ö h. ➜ 
Största fallhöjd: 
440 meter. ➜ Total 
pistlängd: 14,6 km. 
➜ Längsta ned-
farten: 1,9 km. ➜ 
Svarta pister: 2. ➜ 
Röda pister: 4. ➜ 
Blå och gröna: 8. ➜ 
Antal pister totalt: 
14. ➜ Antal liftar: 
9. ➜ Längdspår: 
17,5 km, inget elljus. 
➜ Halfpipe/snow-
boardområde: Ja. 
➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.  
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FuNÄSdALEN består av fem 
fristående områden: Tänn-
dalen, Ramundberget, Fu-
näsdalsberget, Tännäskröket 
och Tänndalsvallen, cirka tio 
minuter från varandra med bil. 
Totalt finns 121 nedfarter. Ett 
skidpass täcker allt och här 
finns ett stort längdspårom-
råde på 30 mil. Vi presenterar 
de tre största områdena.

Åka hit: Bil 59 mil från Stock-
holm, 68 mil från Göteborg. 
Buss med Härjedalingen  
Stockholm–Funäsdalsberget 
840 kr t/r, till Ramundberget, 
880 kr t/r. Fjällexpressen från 
Stockholm från 895 kr t/r och 
från Göteborg 1 045 kr t/r. Tåg 
till Östersund med SJ, från 95 
kr från Stockholm och 504 kr 
från Göteborg. Flyg Göteborg–

Östersund från 850 kr enkel 
med City Airline och Stock-
holm–Östersund med SAS från 
500 kr enkel. Därifrån länsbuss 
164. Flyg Stockholm–Sveg 
med Nextjet från 650 kr enkel, 
därifrån länsbuss 631. 
S www.harjedalingen.se 
S www.fjallexpressen.se 
S www.nextjet.se 
S www.lanstrafiken-z.se

Göra utan skidor: 
Främst friluftsområde i 
fjällnatur. Skoteruthyr-
ning och safari, Fjäll-
museet, ridning, häst 
och släde, hundspann, 
isklättring, bandvagns-
turer, bastu och pool. 
Världsarvsstaden 
Röros ligger fem mil 
bort.

STÖRSTA PISTOMRÅdET i 
Funäsdalen. Röda backar i ab-
solut dominans, men ändå bra 
variation utmed området. Snön 
är största tillgången, varje år 
faller cirka fem meter. 
S www.tanndalen.com
Äta, dricka och uteliv: Några 
restauranger ligger utspridda 
längs det långsträckta pistom-
rådet, så visst går det att gå 
ut. Det finns två kvällskrogar 
i Hamra.
Familjevänligt: Ja, även om 
röda backar dominerar finns 

både lättare och svårare pister 
från nästan varje lift. Lätt att 
hålla familjen samlad i barn-
områdena och det speciella 
skidsystemet för barn som 
kallas Krokskogen.
Prisexempel vecka 9: Fyr-
bäddslägenhet 7 400 kr.
Liftkort en vecka: 1 310 kr (Fu-
näsdalspass 1 520 kr).
Nytt för i år: Tech Sled Park 
– åkning på specialutvecklade 
kälkar i en bana ända från top-
pen. Krokskogen byggs ut och 
liftnära lägenheter byggs.

ÄNdA SEdAN 1960 har Funäs-
dalsberget haft tävlingsverk-
samhet. Dock fanns bara ett 
par backar fram till 2007 då en 
gigantisk utbyggnad drog igång. 
Nu har anläggningen 18 pister 
och i november hålls en Europa-
cuptävling i slalom. 
S www.funasdalsberget.se
Äta, dricka och uteliv: Toppstuga 
med fullständiga rättigheter, bar 
i backen, våffelstuga vid Rösber-
get, servering vid Kåvan. Dess-
utom fyra restauranger, pizzeria 
och nattklubb i Funäsdalens by.

Familjevänligt: Ja, ganska. 
Dock lämpar sig anläggningen 
bäst för åkare med viss erfa-
renhet.
Prisexempel vecka 9: 6+2-
bäddsstuga 9 750 kr.
Liftkort en vecka: 1 310 kr  
(Funäsdalspass 1 520 kr).
Nytt för i år: Ett nytt skidom-
råde för barn med velodrom-
bana, området Drömskogen, 
som ger familjen möjligheter 
till offpist i lössnö. Dessutom 
finns Crossen – en ny röd pist 
mitt i området.

SKIdFaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 981 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 314 meter. 
➜ Total pistlängd: 21 km. ➜ Längsta nedfarten: 1,7 km. ➜ 
Svarta pister: 3. ➜ Röda pister: 6. ➜ Blå och gröna: 9. ➜ 
Antal pister totalt: 18. ➜ Antal liftar: 4. ➜ Längdspår: 300 
km i hela Funäsdalen, varav 5 km med elljus vid Funäsdalsberget. 
➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ Barn-
områden: Ja.  

Vemdalen, i synnerhet Björnrike, har goda 
förutsättningar för en fin familjesemester. 
Foto: PER ERIKSSoN/TRIGGER PHoTo

Tänndalen FunäSdalSbergeT
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1 Alpina Funäsdalen
2 Vemdalen
3 Lofsdalen



ÖVERSKÅdLIG anläggning med bra 
fallhöjd och några riktigt branta pis-
ter. Som alla mindre anläggningar är 
variationen begränsad, men skidåk-
ningen är bra. Många slalomklubbar 
tränar här.
S www.lofsdalen.se
Åka hit: Bil 50 mil från Stockholm, 
65 mil från Göteborg. Buss från 
Stockholm med Härjedalingen, 760 
kr t/r eller från Göteborg med Fjäl-
lexpressen 1 025 kr t/r.  Tåg till Öst-
ersund med SJ, från 95 kr från Stock-
holm och 504 kr från Göteborg. Flyg 
Göteborg-Östersund från 850 kr en-
kel resa med City Airline och Stock-
holm-Östersund med SAS från 500 kr 
enkel. Därifrån länsbuss 633. 
S www.fjallexpressen.se 
S www.harjedalingen.se 
S www.lanstrafiken-z.se
Äta, dricka & uteliv: 
Tre restauranger, med 
afterski och bar. Nyöpp-
nat fjällhotell i direkt 

anslutning till backen. För att vara en 
så liten ort är det godkänt drag.
Familjevänligt: Ja, ett nybyggt 
barnområde ligger i direkt anslutning 
till huvudliften som tar dig upp till 
områdets brantaste backe om du vill. 
Hela familjen kan enkelt hålla ihop.
Göra utan skidor: Skoter, fiske, ren-
raid, turåkning. Fina längdspår. 
Prisexempel vecka 9: Sexbädds-
stuga 7 150 kr.
Liftkort en vecka: 1 150 kr.
Nytt för i år: Snölandet har byggts 
ut, fler nedfarter kommer att öppna 
tidigare tack vare ett helautomatiskt 
snökanonsystem och så bygger skid-

kungen Thomas Ahls-
gaard en högt belä-

gen skicamp.

➜ Högsta åkhöjd: 946 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 360 meter. 
➜ Total pistlängd: 15,8 km. ➜ Längsta nedfarten: 1,9 km. ➜ 
Svarta pister: 4. ➜ Röda pister: 6. ➜ Blå och gröna: 8. ➜ 
Antal pister totalt: 18. ➜ Antal liftar: 9. ➜ Längdspår: 25 km, 
varav 2,5 km belysta. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ 
Offpist: Ja. ➜ Barnområden: Ja.  

SKIdFaKTa/Vemdalsskalet

➜ Högsta åkhöjd: 875 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 415 meter. ➜ 
Total pistlängd: 15 km. ➜ Längsta nedfarten: 2 km. ➜ Svarta 
pister: 3. ➜ Röda pister: 2. ➜ Blå och gröna: 14. ➜ Antal pis-
ter totalt: 19. ➜ Antal liftar: 12. ➜ Längdspår: 21 km, varav 3 
km med elljus. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: Ja.  

SKIdFaKTa/klöVsjö/storhogna

loFSdalen

SKIdFaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 1 100 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 492 meter. ➜ 
Total pistlängd: 27 km. ➜ Längsta nedfarten: 3,4 km. ➜ Svarta 
pister: 6. ➜ Röda pister: 8. ➜ Blå och gröna: 11. ➜ Antal pister 
totalt: 25. ➜ Antal liftar: 25. ➜ Längdspår: 70 km, varav 2,5 km 
med elljus. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.  

HÄR ÄR dET LÄTT att hitta sin  
favorit bland pisterna – anlägg-
ningen på Ramundberget har 
en stor variation av backar och 
passar hela familjen. Den rela-
tivt låga fallhöjden gör emel-
lertid att det roliga ofta riskerar 
att bli kort. 
S www.ramundberget.se
Äta, dricka och uteliv: Bra med 
restauranger och barer för sin 
storlek. Även om man kanske 
inte väljer att åka hit för att 
partaja finns möjligheten under 
helger och sportlov.

Familjevänligt: Ja. Barnområ-
den och backar i olika svårig-
hetsgrader finns kring de flesta 
liftar, vilket tillsammans med 
storleken gör det lätt att hålla 
ihop familjen.
Prisexempel vecka 9: 4+2-
bäddslägenhet: 9 990 kr.
Liftkort en vecka: 1 310 kr  
(Funäsdalspass 1 520 kr).
Nytt för i år: En ny toppstuga 
invigs vecka sex, och i nedfarten 
Pipeline finns det en ny park 
som bjuder på många spän-
nande hopp.

SKIdFaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 1 000 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 300 meter. 
➜ Total pistlängd: 24 km. ➜ Längsta nedfarten: 1,65 km. ➜ 
Svarta pister: 12. ➜ Röda pister: 14. ➜ Blå och gröna: 16. ➜ 
Antal pister totalt: 42. ➜ Antal liftar: 8. ➜ Längdspår: 300 
km i hela Funäsdalen, varav 2,5 km med elljus vid Ramundberget. 
➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ Barn-
områden: Ja.  

Gott om val-möjligheter!

Funäsdalen kan sedan ett drygt år tillbaka stoltsera med nya backar.
Foto: BÖRJE THURESSoN

Med sina fem fristående områden har 
Funäsdalen en ordentlig bredd i utbu-
det av backar.   Foto: BÖRJE THURESSoN

ramundbergeT

Snöfall! 
Foto:  
LoFSDALEN

+ Aftonbladet PLUS 
ger dig alltid massor 
av extra, spännande 
läsning. 
+ Exklusiva artiklar, 
intervjuer och tester. 

Ladda ner din
egen resguide
till semestern

Vi har 150 guider till hela världen 
– för bara 19 kronor i månaden!
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+ Bli prenumerant – på www.aftonbladet.se


