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VINTER

Toppturer 
på uppåtgående

Suget efter orörd lössnö 
och ett växande intresse för att 
motionera på skidor gör toppturs-
trenden glödhet. 

Att för egen maskin gå uppför 
berget ger större njutning på vägen 
ned, konstaterar entusiasterna.

KLAS GRANSTRÖM
klas.granstrom@di.se, 08-573 650 51

TILL FOTS. 
På norska Lofoten 
är möjligheterna till 
toppturer oändliga.
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TOPPAKTIVITETER I VINTER
ºSvenska Turistföreningen, STF, arrangerar ett flertal aktivi-
teter med toppturer vintern 2013/2014. På exempelvis fjäll-
stationerna Storulvån och Sylarna i Jämtlandsfjällen finns 
både grundkurser, tjejläger och turer längs bergskammarna 
med guide. Se svenskaturistforeningen.se.
ºPopulära topptursområden i Sverige finns på många ställen, 
bland annat Jämtlandstriangeln, med fjällstationerna Stor-
ulvån, Sylarna och Blåhammaren. Hela Riksgränsenområdet 
 likaså, där de gamla tågstationerna mellan Abisko och Riks-
gränsen ofta blir utgångspunkt för åkandet. Även den norska 
sidan av gränsen, med hela Narvikområdet, åker många till. 
Skidorter som Åre och Kittelfjäll erbjuder stora möjligheter till 
toppturer. Där finns både liftnära och mer avlägsna turer 
i mängder.
ºDet finns rader av böcker som presenterar sina författares 
favoritorter, däribland skidentusiasten Mikael af Ekenstams 
böcker Topptur.
ºFör topptursåkning är lavinsäkerhet avgörande och STF 
 rekommenderar alla som ska ge sig ut på topptur att gå en 
kurs i lavinsäkerhet samt träna sökning innan de ger sig ut.

SER TOPPTRENDEN. 
Anna Willén, sportchef 
på Svenska Turistföre-
ningen Nord, och Mårten 
Pettersson, marknads-
chef på Elevenate.
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HÅRT JOBB. Björkliden bjuder tufft motstånd när 
åkaren kämpar sig uppför bergssidan. Väder och 
vind är viktiga faktorer under toppturer.
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KLAS GRANSTRÖM
klas.granstrom@di.se

»Intresset för att gå på topptur har de  senaste 
åren vuxit sig urstarkt. I vinter räknar alla 

från utrustningstillverkare till fjällguider med en 
lavinartad tillströmning av toppturare i fjällen.

Utvecklingen drivs av fl era faktorer, där de tyd-
ligaste är att intresset för att uppleva naturen blir 
större, en allmän trend mot en mer prestations-
orienterad fritid samt att skidor och pjäxor blir 
lättare.

”Att få känna hjärtat slå och naturen inpå  huden, 
hur kroppen jobbar och att få ett äventyr ihop med 
andra. Och förstås skidåkning av hög klass i mäk-
tig natur”, sammanfattar ANNA WILLÉN, sportchef 
på Svenska Turistföreningen Nord, bakgrunden 
till att fl er och fl er går på topptur.

SNABBT SÖNDERKÖRT. För vanliga skidåkare 
blir det allt svårare att uppleva  orörda snöfält. Det 
senaste decenniet har utrustningen för traditio-
nell utförsåkning alltmer anpassats för att åka 
 utanför pisten, vilket har skruvat upp konkurren-
sen om pudersnön.

Det tvingar i sin tur åkarna bort från avspärra-
de områden. Då blir skidor med stighudar och 
bindning med lös häl ett alternativ. 

Det konstaterar MÅRTEN PETTERSSON, tidigare 
skidjournalist och i dag marknadschef på skid-
klädmärket Elevenate.

”Där man för 15 år sedan kunde åka lössnösväng-
ar bredvid liften i fl era dagar efter ett snöfall, är 
det numera sönderkört efter en dag  eller så. För 
att hitta bra snö får man söka sig längre bort från 
liftarna. Då blir det naturligt att sätta  stighudar 
under skidorna och ha bindningar som möjliggör 
att man traskar uppför och går på tur”, säger han.

Samtidigt driver också trenden med en mer pre-
stationsorienterad fritid skidåkarna längre ut på 
fjället. Efter löpning, cykel och längdskid åkning 
är toppturer nästa steg för många som söker 
 fysiska utmaningar, enligt experter som Di Week-
end har talat med.

I vinter arrangeras exempelvis ett skidalpint 
 träningsläger på fjällstationen Storulvån i  Svenska 
Turistföreningens, STF, regi. Där får deltagarna 
möjlighet att på ett nytt sätt träna inför exempel-
vis ett vasalopp eller helt enkelt fl ytta ut sin trä-
ning i fjällmiljö.

”Inom medelklassen är det status att ha bra kon-
dition, vara smal och vältrimmad. Vasaloppet, 
 Göteborgsvarvet och triatlon är något man gärna 
snackar om på fi karasten. Att gå på topptur är job-
bigt. Det ger bra kondition, plus att man får en 
skidupplevelse utför och en närhet till naturen som 
överträffar de fl esta löparspår och cykelrundor”, 
säger Mårten Pettersson.

Hans analys är att de personligheter som gillar 
turåkningen är de som kan stå emot en omedel-
bar men begränsad belöning för att i stället efter 
en insats få något större tillbaka.

”Det handlar om personer som tycker att det är 

värt att gå lite extra för att få ett fi nt åk, inte åka 
ned vid första bästa stället från liften. Min erfa-
renhet är att det är en stor andel akademiker som 
gillar detta”, säger Mårten Pettersson.

STF kategoriserar toppturer generellt som en 
aktivitet för hela familjen. Men även Turistför-
eningen ser att vissa grupper sticker ut bland dem 
som går upp för att få åka ned.

”Vi har både livsnjutare och träningsfantaster 
på våra fjällstationer. Men de fl esta är mellan 25 
och 45 år”, säger Anna Willén.

FÖR TUNGT BAGAGE. Träningstrenden driver ut-
rustningsutvecklingen i en ny riktning.

”Så kallad freeride-inspirerad utrustning har 
dominerat de senaste åren, men vi ser en klar ten-
dens mot smalare, lättare skidor för träning och 
rekreation”, säger PATRIK NORDIN som är general-
agent i Sverige för ett av världens största varumär-
ken inom turåkning, Dynafi t.

Utrustningsskiftet uppskattas av många entu-
siaster och proffs som anser att för tung utrust-
ning begränsar upplevelsen av toppturerna.  JOHAN 
JOHANSSON, guide på Kebnekaise fjällstation, åker 
med många svenskar och han ser att de fl esta bär 
på för tungt bagage.

”Har man gått upp med för tung utrustning så 
är man inte pigg nog att på vägen 
ned  behärska den stabila men 
klumpiga utrustning som 
många svenskar före-
drar”, säger han .
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Smaka på något gott
Även i år är julbordet signerat Leif Mannerström – en 
god nyhet för dina smaklökar. Avnjut allt från Leifs 
populära köttbullar till Janssons, sillsallad och grönkål. 
Här saknas inget och allting ingår i priset. Även vin, öl, 
läsk och kaffe. Kryssar du under helgen får du dess-
utom se Golden Hits-gängets färgsprakande julshow. 
Välkommen ombord!

Leif Mannerströms 
recept för en lyckad 
konferens
Parkera vardagen på land och samla gänget ombord på 
Viking Cinderella. Vår nöjeskryssare ligger startklar vid 
Stadsgården varje eftermiddag för att ta er med på ett 
dygn fyllt av god mat, musik och julstämning.

Konferenspaket med julbord 
Dygnskryssning med del i insideshytt samt 
Leif Mannerströms julbord inkl vin, öl, läsk och kaffe 
samt frukost och buffélunch. Fyra timmars konferens* 
ombord inkl kaffe och frukt.

Från 929:- per person

Gäller 18/11–12/12 2013 när två vuxna delar hytt. 
* Det går bra att köpa till fl er timmar om så önskas.

Boka idag på tel 08-452 40 40. 
Produktkod SKONF.
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Uppdatera looken
Årets häftigaste skidutrustning görs i moderna material och har många  tekniska 
fi nesser. Vad sägs till exempel om skidglasögon med inbyggd display?

FÖR FRIÅKARE
Friåkningsskida, 
Völkl Katana V-Werks, 
cirka 9 000 kronor utan 
 bindning
voelkl.com

 B Tysk ingenjörskonst ligger 
bakom årets nyhet på friåk-
ningsskidfronten. Katana 
V-Werks är en bred skida 
av kolfiber som Völkl tagit 
fram tillsammans med 
Porsche. Materialet gör 
den stora skidan lätt 
men ändå vridstyv och 
fartstabil.

STELNAR VID PÅFRESTNING
Hjälm, Poc Orbit Comp, cirka 4 000 kronor
polsports.com

 B Tidigare svenska, numera amerikanskägda, säkerhetsföretaget 
Poc flyttar i vinter ut sin så kallade VPD2-teknik i dess nya form 
i hjälmarna. Det handlar om ett skyddsmaterial som stelnar vid 
påfrestning, och Poc Orbit Comp klarar de höjda kraven som världs-
cupen i utförsåkning ställer.

UNIK FLEX
Pjäxa, K2 Pinnacle 130, 
cirka 5 300 kronor
k2skis.com

 B Årets nyhet bland pjäxorna 
presenteras av skidgiganten 
K2 som ger sig in i en ny del av 
utrusningsbranschen. Pjäxor-
nas flex sköts på ett unikt sätt, 
där man inte jobbar med nitar 
och leder utan med flexande 
material. Pjäxan har också 
turfunktion.

ISOLERAR BÄST
Jacka och byxor, 
Peak Performance 
Heli Aero, 
6 000 respektive 5 000 
kronor
peakperformance.com

 B Peak Performances populära 
 Heliserie utökas i vinter med en 
Aeromodell, där skalplaggen 
kompletteras med tryckknapps-
monterad väst och halvlånga 
shorts för värme och isolering. 
Isoleringsdelarna är utvecklade 
med en rymdteknik som sägs 
isolera åtta gånger bättre än 
konkurrerande material.

UPPKOPPLADE
Skidglasögon, 
Oakley Airwave, cirka 7 000 kronor
oakley.com

 B För den som inte nöjer sig med utsikten över bergstoppar och 
puderfält finns Oakleys nya skidglasögon med inbyggd display 
som visar åkarens hastighet, position och tillryggalagd fallhöjd. 
En liten skärm på insidan håller åkaren ständigt uppdaterad.
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POPULÄR 
I PISTEN
Pistskida, Head Supershape Rally, 
cirka 7 000 kronor inklusive bindning
head.com

 B Professionella handlare gissar att 
 Supershape Rally blir årets mest sålda pist-
skida från Head. Det är en allroundpistskida 
med relativt kort svängradie och en 
76- millimeters midja. Grafiken är 
 inspirerad av skidmärkets tävlings-
modeller.

TIPPTOPP 
PÅ TOPPTUREN
Tur- och utförsbindning, 
Dynafi t The Beast, cirka 7 700 kronor
dynafi t.com

 B Dynafit väckte enorm uppståndelse med 
sin nya bindning när den smyglanserades 
förra säsongen. Nu kommer ett  begränsat 
antal till Sverige, och priset till trots lär den 
lätta och extremt starka bindningen locka sina 
topptursintresserade utförsåkare.

LIVRÄDDARE
Lavinsändare, Mammut 
Barrywox Pulse, 
cirka 3 800 kronor
mammut.ch

 B Mammut har länge varit mark-
nadsledande på lavinsäkerhetstek-
nik och bolagets lavinsändare och 
-sökare Barrywox Pulse klarar av 
att söka efter flera personer 
 samtidigt. Den har också en 
rörelse detektor som sägs kunna 
känna av hjärtslag, och alltså 
 avgöra vilka lavinoffer som lever.

VINTERSPECIAL 
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Den ultimata  utmaningen

VILDA VYER. Henrik Windstedt 
blickar ut över La Graves 
 oändliga möjligheter och  
hårda utmaningar.

VINTERSPECIAL
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Franska La Grave lockar de 
bästa skidåkarna till de 
mest utmanande bergen. 
Till byn kommer  entusiaster 
från hela världen för att 
uppleva den  ultimata skid-
åkningen.

Di Weekend låter tre 
 skidåkare berätta sina 
 historier om en av världens 
mest exotiska skidorter.

KLAS GRANSTRÖM
klas.granstrom@di.se, 08-573 650 51

»Få ställen i skidvärlden är så myt-
omspunna som La Grave. Otaliga 

är berättelserna om de branta åk som 
gjorts på bergssluttningarna i skuggan 
av den 3 983 meter höga och respekt-
ingivande La Meije-toppen.

Flera namnkunniga professionella 
skidåkare har förolyckats i La Graves 
mestadels omarkerade och svåra ter-
räng. Åkningen sker i stor utsträckning 
i okontrollerad miljö och stora utma-
ningar innebär stora risker.

La Grave hamnade i rampljuset i bör-
jan av 1990-talet. Då blev den relativt 
okända bergsbyn i en svårtillgänglig del 
av franska Alperna stället att synas på 
om man ville vara någon inom den 
 extrema skidåkningen. Skidfi lmer med 
de våghalsigaste åken spelades in och 
stjärnor tändes, och i några fall släck-
tes.

Under sent 1980-tal hade den legen-
dariska tävlingen Derby de La Meije dra-
git i gång och bidrog till bilden av La 
Grave som en ort för de mest extrema 
åkarna. Deltagare från hela världen  reser 
fortfarande till byn på våren för att  delta 
i det populära offpist-störtloppet, 
i våras för tjugofemte gången.

ROMARNA MARSCHERADE. Upplevel-
sen av La Grave i dag är en by där tiden 
har stått still. Gondolliften från 1976 
kämpar sig från dalen upp genom mol-
nen mot 3 200 meters höjd. I byn rör sig 
lokalbefolkningen, många av dem bön-
der, på de smala gatorna där det nästan 
går att ta på La Graves 800-åriga histo-
ria.

Stenhusen trängs utmed vägen som 
tar resenärer från Frankrike till Italien, 
längs en sträckning där romarnas mar-
scher och transporter gick mellan län-
derna innan de moderna tunnlarna 
 genom Alperna byggdes.

I La Grave fi nns en handfull butiker 
och hotell. Några nattklubbar som lyser 
upp byn där den ligger inträngd i bot-
ten av dalen finns knappt; möjligen 
 håller någon av hotellets barer öppet lite 
 senare under delar av säsongen.

La Grave ligger på cirka 1 500 meters 
höjd men många av de cirka 500 bo fasta 
bor på sluttningarna ovanför. På vintern 
kommer många fl er hit, men La Grave 
är som sagt inte vilken skidort som helst 
som lockar stora skaror turister. Hit 
kommer entusiaster från hela världen 
på jakt efter den riktiga skidlyckan.

Den ultimata  utmaningen

TRE SKIDFANTASTER
BERÄTTAR OM LA GRAVE
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»Den professionelle skidåkaren CHAD 
 SAYERS hade tävlat och rest runt på 

den världsomspännande touren för extrem-
skidåkning i sju år, men tvingades efter ett 
antal skador sikta in sin karriär på något 
nytt.

I dag jobbar han främst med skidfi lm och 
-foto. Han har fl era av världens största 
varu märken inom skidåkningen som spon-
sorer.

Chad Sayers är 34 år och kommer från 
Kanada. Han har haft sin 
bas i Whistler men 
behövde hitta ett 
nytt berg för att 
åter fi nna inspi-
ration till skid-
åkningen, 
som han själv 
framställer 
det.

”Jag sökte efter en plats där jag både 
 kunde få ensamhet och hitta passionen för 
bergen igen. Och jag hamnade i La Grave”, 
säger Chad Sayers.

Han beskriver sig som en upptäckare, 
som jagar drömmen och upplever så  mycket 
som möjligt. Och när han pratar om alla 
sina säsonger i La Grave låter det som om 
han återger en uppenbarelse.

”Här har jag ställt många frågor, varit 
nyfi ken på de många fallna själar som  varit 
här före mig, och i tysthet kunnat beund-
ra den intensiva naturen. Det har hjälpt 
mig att återigen åka skidor på ett obundet 
sätt, att känna mig inspirerad och kunna 
uttrycka mig igen”, säger Chad Sayers.

Han kallar La Grave för en helt egen typ 
av skidort, ojämförbar med andra både 
i Europa och Nordamerika.

”Det sätt som berget gör det möjligt att 
åka skidor saknar motstycke. Det erbjuder 
galna åk och ger upplevelser som inget 
 annat berg. Från toppen kan du nå fantas-
tisk terräng i alla riktningar, terräng som 
överallt kräver både erfarenhet och med-
vetenhet hos åkarna.” 

Om några år, 2017, går det 30 år långa 
kontraktet med det privata driftsbolaget 
som kör liften i La Grave ut. Frågorna om 
vem som ska driva verksamheten i fram-
tiden är många, om den blir kommunalt 
kontrollerad eller övertagen av en privat 
aktör som vill göra byn till en mer kom-
mersiell ort. Det senare oroar Chad Say-
ers mycket.

”Ingen vet vad som sker när kontraktet 
går ut. Om Gud vill kan La Grave behålla 
sin lågmäldhet och fortsätta att undvika 
att locka massorna”, säger han.  

Globetrottern
om sina galna
åk i La Grave

FOTO: 
MATTIAS 

FREDRIKSSON

Chad 
Sayers

BRANTA INSTEG. Många åk  
i La Grave kräver att man firar 
sig förbi de svåraste passagerna, 
så kallad rappel. Här är Chad 
Sayers på väg ned till den 
legendariska repan La Voûte.
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DESSA FÖRETAG HAR VALT ATT STÖDJA INSAMLINGEN till förmån för alla 

sveriges fjärdeklassare. ”Alla på snö” – rätten till snöglädje för alla barn oavsett 

bakgrund och förutsättningar. Målet är att nå 100.000 elever i fjärdeklass varje 

år. Barnen får kostnadsfri tillgång till utrustning, anläggning och vägledning 

för att kunna utforska snöglädje. Vill du medverka till att fler barn får uppleva 

snöglädje besök www.allapasno.nu

ALLA PÅ SNÖ är en långsiktig rikstäckande satsning som drivs av Svenska 

Skidförbundet och Friluftsfrämjandet i samarbete med Svenska Skidrådets 

organisationer; SLAO (Svenska liftanläggningarsorganisation), GIH/SKISU 

(Skidåkning i skola och universitet), Svenska Skidlärarföreningen och 

kommuner, skidklubbar, lokalavdelningar samt vintersportanläggningar.

MORGONDAGENS SKIDÅKARE 
TACKAR FÖR ERT STÖD.

Skiers Accredited älskar snö, gemenskap och utveckling. Därför stödjer 
vi tillsammans med partners och vänner projektet ”Alla på snö”. 

SKIERS ACCREDITED är ett medlemsnätverk för skidåkare. Basen är rörelse- och bergsmedvetenhet med målet att nyttja sin fulla potential. Vi gör det 
tillsammans i nätverk där din personliga utveckling är i fokus. Våra handplockade mentorer driver tillsammans utvecklingen av morgondagens skidåkning. 
www.skiersaccredited.com

TANDLÄKARE KATJA EDLING

ZEITGEIST AB
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»Det svenska skidproffset HENRIK 
 WINDSTEDT ser samma styrka i La 

 Graves småskalighet som Chad Sayers. Han 
placerar La Grave på topp fem över de  bästa 
ställena i världen för skidupplevelser.

”Styrkan är avskildheten och det udda. 
Det är aldrig mycket folk och det finns all-
tid något bra att köra”, säger han och fort-
sätter:

”Det är förstås svårt att ranka, för man 
åker ju inte alltid under de 

bästa förhållandena. En 
kanondag kan innebära 
så mycket mer än bara 
snö. La Grave har både 
en maka lös fallhöjd, 

många olika 
åk, bra skog, 
branta och feta 

raviner och  grym utsikt. Och 
det finns inga  pister, bara det är ju 

en upplevelse.”
30-åringen från jämtländska Åre var 

världsmästare i friåkning 2008 och har va-
rit på cirka 160 skidorter, eller skidberg, 
runt om i världen. Till La Grave har Hen-
rik Windstedt åkt många gånger. Det är 
hans jobb som professionell skidåkare, på 
jakt efter de bästa förutsättningarna för att 
filma eller fotografera, som styr.

”La Grave och de närliggande orterna är 
en grym kombination. Det är väldigt snö-
säkert och mycket varierad terräng.”

La Graves historiska resa beskriver han 
som en bergochdal bana. Från glödhett på 
1990-talet med  extremskidåkning i fokus 
till ett mindre intresse på 2000-talet då den 
professionella skidåkningen blev mer 
hopp- och trickinspirerad.

”Men det finns en självklar plats för La 
Grave inom utförsåkningen. Det är åter 
inne att åka extremt och med guide för att 
få ut mer av åkningen. La Grave kommer 
att fortsätta vara en grym plattform för oss 
som kan utnyttja stora delar av berget”, sä-
ger Henrik Windstedt.

Och även en väldigt rutinerad skidåka-
re som han kan få nya upplevelser i La  
Grave.

”Förra året gjorde jag min första rappel. 
Det var en mäktig känsla att ge sig ut på ett 
åk på runt 2 000 höjdmeter med en trettio 
meters firning med rep i mitten.”

»44-årige PER ÅS  kom till La Grave för 
23 år sedan. Han kommer från Göte-

borg och Helsingborg och tog 1997 examen 
som bergsguide.

Per Ås jobb är skidåkning och bergsklätt-
ring, och han har svårt att hitta bättre för-
utsättningar för den verksamheten någon 
annanstans.

”Den här delen av Alperna är perfekt för 
det. La Grave ligger långt bort men väldigt 
centralt i Alperna. Det finns fantastisk lift-
buren skidåkning, men ännu mer riktigt 
bra turåkning”, säger han  och tillägger:

”Har man upplevt La Grave en perfekt 
januaridag med lite folk och mycket snö är 
det svårt att inte gilla det.”

Han bor i La Grave med sin hustru JOSE-
FINE och barnen LUKA, 9 år, och TEO, 5. Just 
nu bor också 20-åriga dottern RONJA hem-
ma i byn.

”Jag träffade min fru här. Hon kom hit 
för skidåkningen och blev lika 
frälst i berget och byn 
som jag blivit några 
år tidigare. Nu bor 
vi här i ett fantas-
tiskt hus och trivs 
just nu väldigt 
bra med det”, 
säger Per Ås.

Han håller 
inte med om beskrivningen 
av La Grave som en skidort. Det är en liten 
by med stora berg och en lift, säger han.

”La Grave är nog den mest okommersi-
ella platsen i den väldigt kommersiella 
värld som skidvärlden är.”

Han har ett stort klientel av stamgäster 
som kommer till La Grave och åker skidor, 
och som han reser ut i världen tillsammans 
med.

Per Ås kunder lockas, liksom de flesta 
 andra som kommer till byn, både av skid-
åkningen och den exotiska platsen.

”La Grave har bara ett fåtal hotell,  några 
enstaka restauranger och barer. Här finns 
ingen nattklubb. Allt detta plus orörd  natur 
och skidåkning i världsklass gör att La 
 Grave inte konkurrerar med något. Stället 
är helt enkelt unikt och det gillar passione-
rade skidåkare”, säger Per Ås och beskri-
ver stämningen i byn:

”Hit kommer duktiga skidåkare från hela 
världen. Människor som är lika mycket glo-
bertrotters som skidåkare och många av 
dem har en passion för snö, berg och orörd 
natur.  När människor med så här starkt 
driv möts på en liten plats med ett stort berg 
händer något.”

Klättraren 
blev frälst på 
den lilla byn

Skidesset om 
den makalösa 
fallhöjden

FOTO:  
MATTIAS  
FREDRIKSSON

Henrik  
Windstedt
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AVSKILJT. La Grave ligger i skuggan av  
La Meije-toppen, avskiljt och inte nära 
någon av Alpernas stora skidanläggningar.

LA GRAVE
ºLa Grave ligger på cirka 1 500 meters höjd i närhe-
ten av Briançon. Närmaste flygplats är Grenoble.
ºGondolliften börjar på cirka 1 450 meters höjd och 
tar skidåkarna via första station, P1 på 1 800 meter, till 
Peyrou d’Amont på 2 400 meters höjd.
ºDärifrån går gondolens steg två till Col des Ruillans 
på 3 200 meter. Med en släplift kommer skidåkarna 
till 3 550 meters höjd vilket ger en fallhöjd ned till byn 
på 2 150 meter.
ºEn markerad pist finns i området.
ºBland de bästa åken nämner den La Grave-base-
rade guiden Per Ås de klassiska rännorna Rama och 
Olympic ned till lilla byn Saint Christophe. De långa 
åken La Voûte och La Girouze i nordlig riktning hör en-
ligt honom till de absolut bästa off-piståken som finns.

VINTERSPECIAL

www.foreverskiers.se

Utför tillsammans 
för dig som är 50+
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DEVOLD NANSEN SWEATER HIGH NECK 
Nansen är en mjuk och värmande ulltröja av högsta kvalitet som kan värma dig kylslagna dagar under många år framöver. Pris :-
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skogen glesas ur. Tegeliften ersätter den befi ntli-
ga bygelliften i Tegefjäll. Fjällgårdsexpressen 
 lyfter skidåkarna från Fjällgården mot Sadeln. Och 
Sadelexpressen tar sina resenärer från Högås-
liftens dalstation i Björnen till toppen på Sadel-
liften, som i och med den nya liftens öppning för-
svinner.

I Åre Björnen, och i anslutning till den nya liften , 
byggs ett nytt bostadsområde som sträcker sig från 
Sadeln och Högåsen till Björnen centrum.

Nya liftar och nytt boende lär locka fl er skid-
åkare till dessa delar av Åres skidområde och där-
för byggs den klassiska backrestaurangen Kast-
rullen ut kraftigt. Där ryms från och med i vinter 
dubbelt så många gäster som tidigare.

På nöjesfronten sker det största i vinter nere 

Åre

Hemavan/
Tärnaby

Sälen
Kläppen

Idre
Vemdalen

Ramundberget 

Björkliden/
Riksgränsen

SundsvallSundsvall

KirunaKirunaKirunaKirunaKirunaKiruna

GävleGävle

Stockholm

GöteborgGöteborg

MalmöMalmö

LuleåLuleå

ÖstersundÖstersundÖstersundÖstersundÖstersund

UmeåUmeå

NYA LIFTAR, MER SNÖ OCH BÄTTRE 
BOENDEN I DE SVENSKA FJÄLLEN

NYINVIGS. Ski Lodges bar 
i Lindvallen har en rejäl 

 uteservering som brukar vara 
populär vid vackert väder.

 FOTO: SKISTAR

SÄLEN
I familjeparadiset Sälen, där skidorterna Lind-
vallen, Högfjället, Tandådalen och Hundfjället 
drivs i Skistars regi, ligger fokus på tillgänglighet. 
 Tidigare i höstas berättade Skistar mer om de lång-
siktiga planerna på en fl ygplats, och i skidanlägg-
ningarna fi nns från och med i vinter fl er busshåll-
platser och resmöjligheter med lokaltrafi ken.

I Lindvallen nyinvigs Ski Lodges bar, med en 
utökad meny. Enligt Skistars information breddas  
också utbudet på den populära bufférestaurang-
en Lammet och Grisen, även den i Lindvallen. Från 
och med i vinter fi nns där också en  delibutik. 

Och för dem som vill stanna i sin Sälenstuga på 
kvällarna går det numera att beställa  pizza med 
hemkörning från aktivitetshuset Experiums 
restaurang.

IDRE
I Idre har snötillverkningen för längdåkning på 
skidstadion förbättrats, och tillsammans med en 
3,3 kilometer lång rullskidbana är förutsättning-
arna enligt Idrefolket själva de bästa hittills för att 
dra i gång säsongen tidigt.

Tidigt på säsongen, under luciahelgen, fi rar 
 också forna skidstjärnan PERNILLA WIBERGS hotell 
tio år, med stort kalas.

Uppe i backarna öppnar Idre en ny wokrestau-
rang, i samma fastighet som restaurangen Char-
lie. Där utlovas kombinationer av vilt och asia-
tiskt, liksom hämtmat.

Barnen har också bra förutsättningar att bli 
mätta på Värdshuset i Idre. Under vecka 52 till 16 
äter de nämligen gratis i sällskap av betalande för-
äldrar.

VEMDALEN
Härjedalska Vemdalen utökar boendemöjlighe-
terna på fl era håll i vinter. Första delen av det nya 
området Lingonkullen ska enligt anläggningsä-
garen Skistar stå klart till säsongstart. På Vemdals-
skalets torg öppnar Hovde Hotell nytt, och under 
vintern byggs där nya uthyrningslägenheter.

I Vemdalen är det annars fokus på nya restau-
ranger. Björnidet i Björnrike får en ny restaurang 

med plats för 120 gäster, i Björnrikecentrumet 
öppnar en ny sportbar för afterski och på Vemdals-
skalets Högfjällshotell byggs en ungdomslokal 
i anslutning till restaurangen.

RAMUNDBERGET
Ramundberget talar gärna om sin goda snötill-
gång och är en klassisk skidort i det svenska 
 utbudet. Men fokus ligger inte bara på utförsåk-
ningen, området bjuder stora längdmöjligheter 
och har sedan några säsonger tillbaka ett modernt 
snösystem för längdåkningen. I år har spåren för-
längts med 2,5 kilometer till totalt 11 kilo-
meter snölagda, varav 5 kilometer är 
upplysta. 

För att ytterligare dra fördel 
av intresset för längd öppnar 
Ramund berget också en 
renodlad längdbutik.

Men utförsåkningen 
har även den förbättrats, 
med en kopplingsbar fyr-
stolslift som lyfter gäster-
na direkt från torget upp 
till toppen och restaurang-
en där. Tillgängligheten 
förbättras också med en ny 
bil- och gångtunnel rakt in 
i området.

På boendefronten färdigställs 100 
nya bäddar mitt i pisten. Projektet är på 
totalt 300 bäddar, varav alltså en tredjedel är på 
plats till denna vinter, enligt  Ramundbergets 
 ägare.

ÅRE
I den jämtländska vintermetropolen Åre presen-
terar  Skistar  ”vinterns tyngsta nyhet”, enligt egen 
beskrivning. Där öppnar tre nya stolsliftar, som 
gjorts möjliga genom företagets största liftinves-
tering hittills.

Liftarna Tegeliften, Fjällgårdsexpressen och 
 Sadelexpressen ökar Åres liftkapacitet med över 
5 000 personer i timmen. I samband med detta 
byggs några nya backar, de befi ntliga nedfarter-
na i anslutning till de nya liftarna breddas och 

Den största investeringen i nya liftar på många år görs till i vinter 
i jämtländska Åre.

Runt om i fjällen får skidåkarna samtidigt nya boendemöjlig-
heter, nya restauranger och på sina ställen gratis mat till barnen.

Här är de hetaste nyheterna till vintersäsongen 2013/2014.

KLAS GRANSTRÖM
klas.granstrom@di.se, 08-573 650 51

Upply! ande
vinternyheter
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Besök närmaste utställning och se alla spamodeller på www.folkpool.se
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ord. 117 700:-

Grand

79 900:-
ord. 93 200:-

Dream II

44 990:-
ord. 55 900:-

Impulse DP

119 900:-
ord. 139 900:-

Californian

Sveriges största 
pool och spabutiker
Varmt välkommen till Sveriges största leverantör av spabad.
Vi har varit verksamma i 45 år, din trygghet för ett lyckat köp.
Oavsett vilken modell du väljer så får du ett kvalitetsbad
som är byggt för nordiskt klimat.

Goda råd för spaköparen och energitestade spabad.
Läs på www.folkpool.se



i byn. Där tar ägarna till nattklubben Bygget 
över anrika afterskin och dansgolvet Dippan, som 
byter namn till Verandan.

KLÄPPEN
I Kläppen, den första skidanläggningen i Sälen-
området för resenärer som kommer söderifrån, 
har ägarbolaget gjort en stor investering för säk-
rare snötillgång. Cirka 20 miljoner kronor har gett 
Kläppen ett nytt system som kan producera dub-
belt så mycket snö som tidigare. Bygget blir klart 
under oktober.

Kläppen lyfter fram systemets effektivitet och 
lovar att den nya tekniken gör Kläppen till den 
skidanläggning i Sälen som kommer att kunna 
 erbjuda flest nedfarter under försäsongen. Jul- och 
nyårsgäster utlovas ett dubbelt så stort utbud som 
 tidigare.

HEMAVAN/TÄRNABY
Tvillingorterna Hemavan och Tärnaby erbjuder  
i vinter sina gäster två varianter av liftkort, ett 
 dyrare som täcker båda områdena och ett billiga-
re där gästerna måste välja var de vill åka.

Mest kända är Hemavan och Tärnaby för att ha 
fostrat stjärnor som ANJA PÄRSON och INGEMAR 
STENMARK, men i år är det fokus på skicross 
snarare  än klassisk portåkning. Till Hemavan 
kommer nämligen i vinter en vad ägaren Strömma  
kallar ”stor satsning” på skicross då det tillsam-
mans med landslaget byggs två arenor för tävlings-
grenen.

I Hemavan byggs också parken, med hopp och 
andra trickmöjligheter, om för att passa en bre-
dare målgrupp.

För de allra minsta öppnar i vinter Hemavan 
Tärnabymaskoten Lenny Lämmel en egen klubb 
för barn som gillar disco, skattjakt och andra 
 afterskiaktiviteter.

BJÖRKLIDEN/RIKSGRÄNSEN
Sveriges nordligast belägna skidanläggningar 
finns i Björkliden och Riksgränsen. Sedan några 
år tillbaka drivs dessa av Lapland Resorts, som 
till i vinter gör en del förändringar i de anrika 
 anläggningarna. Bland annat byggs en ny mat-
varubutik i Riksgränsen, som ska öppna under 
våren 2014 och bidra till en ökad gränshandel  
i regionen. Vidare firas i vinter Sveriges högst 
 belägna fjällstation Låktatjåkkos 75-årsjubileum. 
Och för kanske  framför allt de utländska turister-
na görs en satsning på det världsberömda norr-
skenet. Enligt Lapland Resorts väntas säsongen 
erbjuda goda förutsättningar för norrsken, och 
för att uppleva detta skapas nu fler och nya akti-
viteter.

MAGISKT LJUS. Vintersäsongen förväntas erbjuda 
goda förutsättningar för norrsken, något man  
satsar extra på i Sveriges högst belägna fjällstation  
Låktatjåkkos.

VACKRA VYER.  
I Åre öppnar tre nya 
stolsliftar i vinter.

 FOTO: SKISTAR

FO
TO

: S
CA

NP
IX

Vinterspecial

Get the full 
experience

Kom hem till dina kära snabbt och smidigt. Flyg den kortaste 
och snabbaste vägen via Helsingfors till 13 destinationer 
i Asien. Hitta ett nytt sätt att fl yga på fi nnair.se
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