Fjällupplevelser på skidor
i Södra Årefjällen
Mountain experiences in unspoilt Åre

En guide till 23 fina rundturer på skidor
A guide to 23 fantastic Nordic ski tours
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Välkommen till Södra Årefjällen!
Söder om Åre hittar du ett av landets bästa och mest lättillgängliga
område för längd- och turskidåkning. Här finns 145 km preparerade
motionsspår, 230 km kvalitetssäkrade skidturer, det statliga
vinterledsystemet mellan fjällstugorna och dessutom två
skidskytteanläggningar.
Här i guiden presenteras turer som går genom vacker fjällskog
och på kalfjäll med fantastiska vyer. Du kan välja en dagsutflykt,
en led som tar ett par timmar eller skida längs Årefjällsloppets spår
mellan byarna. Utmed spåren finns ofta rastställen – från vackert
belägna vindskydd till restauranger. Vinterturerna är markerade
med röda skyltar där alla lednummer börjar på 1. Vissa spår är
avgiftsbelagda.
Upplev stillhet och vackra vyer! God tur!

Welcome to Södra Årefjällen!
One of Sweden’s best and most accessible areas for cross-country
and touring skiing is just south of Åre. It has 145 km of groomed
trails, 230 km of quality-assured routes, the state-run system of
winter trails between mountain cabins, and two biathlon arenas.
This guide presents routes that pass through beautiful forests
and across open mountainsides with amazing views – choose a
daytrip on one that takes a couple of hours or ski the Årefjällsloppet
trail between the villages. There are often places to have a rest
beside the trails – from beautifully located wind shelters to
restaurants. The winter trails are marked with red signs and all the
trail numbers start with 1. Some trails charge a user fee.
Experience the peacefulness and the beautiful views! Happy skiing!
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Vilken tur passar mig
och hur lång tid tar den?
För att du lättare ska hitta en tur som passar just dig är turerna
svårighetsgraderade. Grön tur är för dig som föredrar en kort
och flack tur i skyddad terräng. Ju längre tur och brantare backar
desto högre svårighetsgrad. En svart tur passar framförallt vana
åkare. Åktiden är beräknad till 3–3,5 km/timme för personer med
god kondition som ”går” runt på skidorna. Åktider är dock högst
individuella så ta gärna i med marginal när du planerar turen.
Lägg till tid för härliga pauser och gott fika.
För allas trivsel ber vi att du som åker skidor med hund tar reda
på vilka regler som gäller. På renbetesfjäll är det koppeltvång.
Plocka alltid upp efter din hund så att andra slipper få sina skidor
oönskat ”vallade”.

Which route suits me
and how long will it take?
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The routes are graded by difficulty, making it easier to find one
that’s suitable. Green routes are for people who prefer a short,
flattish route in sheltered terrain. The longer the route and the
steeper the hills, the higher the level of difficulty. A black route is
suitable for experienced skiers. Total times are calculated using
3–3.5 km/hour for fit people who “walk” around on skis. However,
this is very individual, so include a good margin when you plan
your trip. Add time for a picnic and some rests.
For everyone’s benefit, we ask that people who ski with dogs
check the applicable rules. Leads must be used in reindeer grazing
areas, and please always clean up after your dog, so others don’t
get unwanted “wax” on their skis.

Våra rundturer/Circular routes
Edsåsdalen

Ottsjö

120

Vackermorundan

160

Älgspåret

121

Sönkmyrrundan

161

Platårundan

122

Älgbergsrundan

162

Åsvallsrundan

123

Renfjällsrundan

163

Olivehällsrundan

124

Nordic walking

164

Hållvallsrundan

125

Väfjällsrundan

Trillevallen

Vålådalsområdet

140

Ytterstvallen

141
142

180

Våffelturen

Kulturvändan

181

Holmenkollen
Fjällsvängen

Välliste runt

182

143

Ripkallhöjden

183

Lill-Sapporo

144

Nyvallsrundan

184

Nulltjärnsrundan

145

Vildmarksturen

185

Vallbo milspår

mycket lätt/
very easy

lätt/
easy

medelsvår /
moderate

svår/
difficult

Vinterturerna har röda skyltar och numreringen börjar med siffran 1.
Sommarturernas skyltar är orange och börjar med 2.
The winter routes have red signs and the numbers start with 1. The
summer paths have orange signs and the numbers start with 2.
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Upplev fjällens vackraste långlopp.
En längdfest för hela familjen.

Boka startplats på arefjallsloppet.se

Symboler/Symbols
route number, winter (red)

120

turnummer, vinter (röd)

220

turnummer, sommar (orange) route number, summer (orange)
informationstavla

notice board

parkering

parking

vindskydd

wind shelter

raststuga

hut

grillplats

barbecue area

fika

café

restaurang

restaurant

topptur

summit route

fiske

fishing spot

skoterled

snowmobile trail

logi

accommodation

camping

campsite

tidsåtgång

estimated time

avstånd

distance

höjdskillnad

altitude difference

våra rundturer

circular route

motionsspår

groomed ski trail

Årefjällsloppet

Årefjällsloppet

övriga vinterleder

other winter ski trails

skoterleder

snowmobile trails

skidlift

ski lift
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Öppet alla dagar 9-19
Ombud för systembolaget, apotek
och svenska spel.
Vi säljer även fiskekort.
Välkomna önskar Sofie Hårdstam med personal
sofie.hardstam@nara.ica.se
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ÅRE-UNDERSÅKER • Byvägen 141 • 0647-66 45 30
mån-fre 6.30-18.00, lör 10.00-14.00 • fresks.se

Foto: Jonas Kullman

Familjärt i Edsåsdalen

• Enkla nedfarter • Sportbod & uthyrning
Restaurang, bar & café • Logi • Pool & bastu • och mycket mer …
Längdspår & fjälleder

FÖR INFO & BOKNING:

0647- 332 00, boka@edsasdalen.se | edsasdalen.se

Dalens Gård
Mountain Lodge
Surrounded by Nature | Edsåsdalen

bilder &
fotokonst

830 10 Undersåker
aredalenssk.se

www.taigaphoto.se
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Vackermorundan

En tur med många fina rastställen
och en utmanande topptur om du vill.
Turen startar vid Hotell Köjagården med 3 km lätt åkning genom
skogen till raststugan Sönnestvallen. Väl där är det dags att
förbereda sig på 1,5 km brantare åkning upp mot raststugan Grofjället. En perfekt plats för en fikapaus i ett sagolikt fjällandskap
med Åreskutan och Mullfjället i nordväst.
Härifrån kan du göra en tur upp till Grofjällets topp och tillbaka.
Turen går mot Trillevallen och därefter mot Grofjällstoppen.
Utsikten från toppen är väl värt besväret. Tillbaka vid Grofjällsstugan fortsätter turen utför i öppen fjällterräng. Glid mot vindskyddet Vackermon och ta därefter riktning mot Dalen och förbi
vindskyddet Sönkmyrbäcken. Väl i Dalen tar du elljusspåret
tillbaka till ”Köja”. Denna tur går även att starta och avsluta i
Dalen.

A route with many lovely picnic spots
and the option of a challenging summit.
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The trail starts at Hotell Köjagården, with 3 km of easy skiing
through the forest to the hut at Sönnestvallen, followed by a
steeper 1.5 km up to the Grofjället hut. This is a perfect spot for
a picnic, with beautiful views of Åreskutan and Mullfjället to the
northwest. From here, you can ski up to the top of Grofjället and
back; the trail continues to Trillevallen and then to the top of
Grofjället. The views make the effort worthwhile.
Back at the Grofjället hut, the trail continues downhill through
an open landscape. Glide towards the Vackermon wind shelter,
then head towards Dalen and past the Sönkmyrbäcken wind
shelter. In Dalen, follow the lit trails backs to “Köja”.
This route can also start and finish in Dalen.
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Sönkmyrrundan

En trevlig rundtur i skyddad terräng
– ett bra val vid sämre väder.
Från Hotell Köjagården åker du motsols på elljusspåret till Dalen.
Härifrån går turen upp genom skyddad skogsterräng. Efter
1,5 km på Offsjöleden når du Milspåret. Korsa spåret och följ
leden ytterligare 200 meter, vik vänster och därefter vänster igen.
Över öppna myrar slingrar sig turen svagt uppför till vindskyddet
Vackermon. En härlig plats för en fikapaus med utsikt över
Grofjället och Hållfjället.
Från Vackermon tar du höger tillbaka på Offsjöleden.
Efter 1 km viker du vänster och glider i lätt kuperad terräng
tillbaka till Milspåret. Följ Offsjöleden hemåt. Turen slingrar sig i
behaglig fjällterräng tillbaka mot Dalen och avslutas vid ”Köja”.

A pleasant circuit through sheltered terrain
– a good choice in poor weather.
From Hotell Köjagården, ski east around the track to Dalen.
From here, the route goes up through sheltered forests.
After 1.5 km on Offsjöleden (the Offsjö trail), you reach Milspåret
(the 10 km track). Cross the track and stay on the trail for 200
metres, then turn left and left again. The route winds gently up to
the Vackermo wind shelter, which is a great spot for a picnic with
views of Grofjället and Hållfjället.
From Vackermo, turn right back onto the Offsjö trail. After 1 km
turn left and glide through undulating terrain back to Milspåret;
follow Offsjöleden home. The route winds through pleasant
mountain terrain to Dalen and ends at “Köja”.
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122

Älgbergsrundan

En längre dagsutflykt med fantastiska vyer.
Starta vid Hotell Köjagården och åk elljusspåret motsols till
Dalen. Färden går i lätt motlut genom skyddad terräng längs
Offsjöleden. Efter 4 km åkning är du uppe på kalfjället och
Lillvalssluttningen. Därefter fortsätter turen lätt uppför fram till
en ledkorsning. Du som vill ta en härlig paus med magnifik utsikt
över Ottfjället och Anarismassivet åker ytterligare 50 meter upp
till Lillvalskåtan.
Efter pausen tar du tillbaka ned på huvudleden som fortsätter
i lätt och flack terräng fram till vindskyddet Vackermon.
Turen går vidare med lätt åkning utför till Dalen. Väl där följer
du elljusspåret tillbaka till startpunkten.
Denna tur går även att starta och avsluta i Dalen. En lättåkt tur
som klassificeras som röd på grund av dess längd.

A good day out with fantastic views.
From Hotell Köjagården, take the 10 km trail to Dalen. From
there, the route goes gently uphill through sheltered terrain on
the Offsjöleden trail. After 4 km you are above the tree line and
on the slopes of Lillvalen. Continue gently uphill until you reach
a junction. For a break with magnificent views of Ottfjället and
Anariset, ski 50 m further, to the Lillvalskåtan hut.
Afterwards, head back down to the main trail and continue on
easy, flat terrain to the Vackermo wind shelter. The route offers
easy skiing back to Dalen and the last section is on the 10 km trail
back to “Köja”.
This route can also start and finish in Dalen.
This relatively easy trail is classed as ’Red’ due to its length.
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Renfjällsrundan

En populär familjeutflykt med
möjlighet att nå Renfjällets topp.
Starta vid Hotell Köjagården och åk uppför backen Kilan alternativt
ta liften. Väl uppe går turen i öppen fjällterräng med behaglig flack
åkning. Efter 3 km kommer du till serveringen Vita Renen där du
kan äta lunch eller bara ta en skön paus.
Härifrån kan du göra en topptur fram och tillbaka över kalfjället,
förbi Solgrytan och till Renfjällets topp där Åreskutan breder
ut sig framför dig. Hem igen från Vita Renen glider du utför till
vindskyddet Koran. Terrängen planar därefter ut över myrmark och
åkningen är lätt fram till Ravinbanans topp. Avsluta turen med att
åka den lätta backen ner till ”Köja”.
Det går bra att starta och avsluta turen i Dalen. Väljer du detta
alternativ startar du med att gå upp i Hedungsbacken eller ta liften.

A popular family outing with the option of reaching
Renfjället’s summit.
Start at Hotell Köjagården; ski up the Kilan slope or take the lift.
From the top, the route crosses open mountainside with pleasant
level skiing. After 3 km, you reach the Vita Renen restaurant, where
you can eat lunch or just enjoy a short break.
From here, you can ski across open terrain, past Solgrytan to the
summit of Renfjället, which has magnificent views of Åreskutan.
Back at Vita Renen, you can glide down to the Koran wind shelter.
The terrain levels out across marshes, with easy skiing to the top of
Ravinbanan. End the trip by skiing down the easy slope to “Köja”.
This route can also start and finish in Dalen; if you choose to do so,
start by walking or taking the lift up Hedungsbacken.
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Nordic walking

Njut av en härlig fjällpromenad på pistad vinterstig.
Vinterstigen följer till stora delar Renfjällsrundan nr 123, men vill
du vara helt säker på ett hårt och fast underlag rekommenderar vi
sträckningen mellan ”Köja” och Vita Renen.
Starta vid liften Ravinbanan och gå vänster uppför backen
Kilan. Följ den pistade vägen förbi vindskyddet Koran och efter ett
par kilometer kommer du fram till serveringen Vita Renen, där du
kan äta lunch. Här ligger även värmestuga och vindskydd. Passa
på att ta en skön paus i det underbara fjällandskapet. Hem igen
går du samma väg tillbaka.
Det går också att börja och avsluta din vintervandring i Dalen.
Här följer du Renfjällsvägen genom stug- och tomtområdet och
fortsätter vidare rakt fram. 100 m efter att du korsat en skoterled
kommer du fram till Renfjällsrundan. Vik in till vänster på leden
och vandringen fortsätter därefter 1,5 km till serveringen Vita
Renen. Gå tillbaka samma väg eller via ”Köja”.

Enjoy a wonderful walk on a groomed winter trail.
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Much of the winter trail follows Renfjällsrundan (123), but if you
want to be sure of walking on a firm surface we recommend the
stretch between Köja and Vita Renen.
Start at the Ravinbanan lift and go left up the Kilan slope.
Follow the groomed road past Koran wind shelter. After a couple of
kilometres you arrive at Vita Renen restaurant, where you can eat
lunch. It also has a wind shelter and cabin, a perfect opportunity
for a rest in the mountain landscape. Return home the same way.
You can also start and finish your walk in Dalen. Follow
Renfjällsvägen through the cabins and continue straight
ahead. 100 m after crossing a snowmobile trail you come to
Renfjällsrundan. Go left on the trail and then walk 1.5 km to Vita
Renen. Return the same way or via Köja.
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Väfjällsrundan

En trevlig rundtur för alla med
vackra vyer över fjällvärlden.
Starta vid Hotell Köjagården och gå upp till Ravinbanan. Följ den
lätta blå backen upp alternativt ta liften. Turen slingrar sig på
pistad led upp mot det vackra Renfjället. Efter 1 km passerar du
vindskyddet Koran. Färden fortsätter därefter med lätt stigning i
öppen terräng till serveringen Vita Renen. En utmärkt plats att äta
lunch på med sagolik utsikt över hela västra fjällvärlden.
För att ta dig hemåt tar du samma väg tillbaka 500 m och viker
därefter av vänster mot Edsåsen. Du glider fram över öppna myrar
som övergår till mer kuperad åkning i vacker blandskog. Missa
inte utsikten över Välliste och Grofjället. Följ leden till Stårsta
Gård på Edsåsdalsvägen och därifrån landsvägen tillbaka till
utgångspunkten.

A pleasant circuit with beautiful
views of the mountains.
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Start by Hotell Köjagården and head up Ravinbanan. Ski up the
easy blue slope or take the ski lift. The route winds through the
forest on a groomed trail, towards the beautiful Renfjället. After
1 km, you pass the Koran wind shelter. Continue on a gentle uphill
in open terrain, which becomes steeper as you reach the Vita
Renen restaurant. This is a great place to stop for lunch and has
magnificent views.
Return the same way as you came for 500 m, then turn left
towards Edsåsen. Glide across marshes, gradually moving to more
undulating terrain in wonderful mixed forest. Make sure you don’t
miss out on the views of Välliste and Grofjället. Follow the trail to
Stårsta Gård, on the road, and then follow the road back to the
village and “Köja”.
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HELA FAMILJENS
FAVORIT

Här finns aktiviteter för alla åldrar och behov,
vinter som sommar.

Läs mer på vår hemsida om allt trevligt som finns
att göra här hos oss, trillevallen.com
VARMT VÄLKOMNA

KVALITET SOM
GER GOD TUR

Lundhags Fabriksbutik. Atlantvägen 1, Järpen. 0647-66 56 20.
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Ytterstvallen

En härlig tur med fjällkänsla som passar i alla väder.
Turen startar vid Trillevallens Högfjällshotell med lätt och
behaglig åkning till Bergstedts stugor. I en härlig utförslöpa
glider du sedan till Nyvallen. Genom variationsrik terräng tar
du dig därefter till Ytterstvallen. Passa på att stanna till vid
Ytterstvallens gamla fäbod, en lugn och rofylld plats i storslagen
fjällmiljö som lämpar sig väl för en paus – inte minst om
våffelserveringen är öppen. För öppettider ring 0647-341 39.
I svagt motlut fortsätter turen 1 km genom björkskog och
myrmark upp till Björkdungssvängen. Väl där viker du av till höger
mot Ludumyrarna. Här ligger vindskydd och grillplats för dig som
vill äta lunch i ett spännande landskap. Från Torget bär det hemåt
genom urskogen, tillbaka till Högfjällshotellet.

A great route with a mountain feel,
suitable for any weather.
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This route starts at Trillevallens Högfjällshotell with pleasant
skiing to Bergstedts cabins. From there, glide downhill to
Nyvallen, then ski towards Ytterstvallen through varied terrain.
Take the chance to stop at Ytterstvallen, an old shieling nestled on
the hillside. The views are breathtaking and this is a good place for
a break – especially if the waffle hut is open. For opening hours,
call + 46 (0)647 34139.
The trail now continues gently uphill for 1 km, through birch
forest and over marshes, to Björkdungssvängen. Here, turn right
towards Ludumyrarna. At Ludumyrarna there is a wind shelter and
BBQ spot, making it perfect for a lunch stop.
From Torget, continue towards the hotel through the old-growth
forest.
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Kulturvändan

En kortare familjetur i skyddad fjällterräng.
Turen börjar vid Trilllevallens Högfjällshotell och går genom
skyddande björkskog till Stortrevallen. Därefter planar det ut
över myrarna till transportliften. Nu börjar en lätt stigning fram
till grillplatsen och Restaurang Ripan. Passa på att äta en god
lunch eller bara ta en skön paus. Vyn över Anarismassivet får du
på köpet.
Turen fortsätter därefter med lätt åkning 1,5 km genom
björkskog ned till Torget. Från Torget bär det sedan hemåt genom
urskogen, tillbaka till Högfjällshotellet. Ett härligt lättåkt parti på
1,5 km.

A short family outing in sheltered terrain.
This route starts by Trillevallens Högfjällshotell and goes through
sheltered birch forest to Stortrevallen. It then levels out over the
marshes, leading you to a ski lift. Then ski gently uphill to a BBQ
spot and the Ripan restaurant. Have a nice lunch here or just stop
for a relaxing break and enjoy the views of Anarismassivet.
Continue with 1.5 km of easy skiing through birch forest to
Torget. From Torget, continue to Trillevallens Högfjällshotell
through old-growth forest, which is 1.5 km of relaxed skiing.
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Välliste runt

En krävande tur med vidunderlig utsikt
– en utmaning du inte bör missa!
Enligt gammal sägen lämpar sig inte denna tuffa tur ”för kvinnor
i kjol”. Du startar vid Trillevallens Högfjällshotell och tar dig an
det sega motlutet till Norra stugan. Därefter fortsätter du genom
Norra ravinen och kommer upp i öppen fjällterräng. Här syns ofta
renar då Handölsdalens sameby har sitt vinterbete kring Välliste.
Du skidar 3,5 km på kalfjället förbi Skalknippen och ser på din väg
Åreskutan, Snasahögarna och Bydalsfjällen. Nu följer en härlig
utförslöpa med ordentligt lut ner till Ludumyrarna varefter turen
avslutas med enkel plan åkning tillbaka till utgångspunkten.
Vill du undvika den kraftiga stigningen mellan Stortrevallen
och Norra stugan kan du välja att utgå från liftparkeringen och
följa leden till Norra stugan.

A demanding tour with breathtaking views
– a challenge you just shouldn’t miss!
Start at Trillevallens Högfjällshotell, beginning with a tough uphill
to Norra Stugan. From there, ski through Norra ravinen and up
above the tree line. You may well see reindeer, as the area around
Välliste is winter grazing land for Handöldalen Sami village.
Ski another 3.5 km over open mountainside, past Skalknippen,
enjoying the views of Åreskutan, Snasahögarna and Bydalsfjällen.
From here, there is a long and steep downhill section to Ludumyrarna, concluding with easy skiing back to the hotel.
If you wish to avoid the steep uphill from Stortrevallen to Norra
Stugan, start from the car park by the lift lifts and follow the trail
towards Norra Stugan.
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Ripkallhöjden

Turen för den aktiva familjen
– ett bra val vid vackert väder.
Turen börjar med behaglig åkning från Trillevallens Högfjällshotell
till Torget rakt västerut. Från Torget går turen över Ludumyrarna
i flack terräng. Här finns både vindskydd och grillplats. Efter
den plana myren stiger det rejält 1 km upp mot Ripkallhöjden.
Här finns ytterligare ett vindskydd med otrolig utsikt över
Jämtlandsfjällen. Passa på att ta en paus i storslagen fjällmiljö.
Från Ripkallhöjden går turen lätt utför 2 km genom gles
björkskog till Ytterstvallen där våffelserveringen ligger. För
öppettider ring 0647-341 39.
Från Ytterstvallen åker du 700 meter på leden mot Nyvallen.
Väl där viker du av till vänster och får en lätt uppförsbacke
tillbaka till Torget. Härifrån är det sedan enkel åkning 1,5 km till
Högfjällshotellet.

A route for the active family
– an excellent choice in good weather.
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This route starts with easy skiing from Trillevallens Högfjällshotell,
heading west towards Torget. From Torget, ski to Ludumyrarna over
flat terrain. Here you will find a wind shelter and BBQ spot. From
Ludumyrarna, there is a steep 1 km section towards Ripkallhöjden,
but the top is a good place for a break!
From Ripkallhöjden, the trail goes downhill with 2 km of easy
skiing through sparse birch forest to Ytterstvallen, where the
waffle hut is a treat. For opening hours call, + 46 (0)647 34139.
From Ytterstvallen, ski 700m on the trail towards Nyvallen, then
turn left and ski gently uphill back to Torget. From here, you have
just 1.5 km of easy skiing back to the hotel.
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Nyvallsrundan

Härlig familjetur med möjlighet till älgspaning
Från starten vid Trillevallens Högfjällshotell är det lätt åkning
till Bergstedts fjällstugor. Härifrån bjuds du sedan på en skön
utförslöpa ner till Nyvallen. Förr i tiden betade Ottsjöbönders
djur här på sommaren. Vik höger uppför backen till Torget. Ta det
gärna lugnt i det 1,6 km långa motlutet och passa på att spana
efter älg. Från Torget är det lättåkt tillbaka till Högfjällshotellet.

Wonderful family outing, perhaps with
some moose spotting
The skiing is easy from Trillevallens Högfjällshotell to Bergstedts
cabins. From here, there’s a gentle downhill to Nyvallen. Many
years ago, this was where Ottsjö farm animals grazed in the
summer. Turn right up to Torget, taking it easy on the 1.6 km hill
as you may be able to spot some moose. There’s easy skiing from
Torget back to Högfjällshotell.
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Vildmarksturen

Fjälltur med härliga vyer för vältränade,
vana skidåkare
Från Trillevallens Högfjällshotell mjukstartar du mot Stortrevallen,
”ånga på” upp förbi Norra stugan och Norra ravinen. Sväng
vänster efter ravinen och anta utmaningen med 1,5 km branta
stigningar. I Toppstugan kan du pusta ut med fika från ryggsäcken
och notera din bedrift i gästboken. Lönen för mödan är nu
kittlande branta utförslöpor ända ner till Ytterstvallen. Sista
biten, via Nyvallen och Bergstedts, är lättåkt.

A mountain tour with fantastic views,
for fit and experienced skiers
The tour starts gently from Trillevallens Högfjällshotell towards
Stortrevallen, and you can steam up the hill past Norra Stugan and
the ravine. Turn left after the ravine and get ready for a steep 1.5
km climb. You can catch your breath in the hut at the summit, enjoy
some snacks from your rucksack and log your achievement in the
guestbook. The reward for your hard work is the thrilling downhill
all the way to Ytterstvallen. The last stretch, via Nyvallen and
Bergstedts, is easy skiing.
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Vi har öppet januari – maj med helpension i unik fjällmiljö.
Våra sportstugor med självhushållning går att hyra året om.
Fika och lunch har vi också förstås.

Hållfjällets
turiststation

FÖR ÖPPETTIDER & BOKNING

0647-34049 eller 0647-34160, www.hallfjallet.se
Följ oss på facebook www.facebook.com/hallfjallet

Ottsjöbua
Den lilla lanthandeln
med allt vad du kan
behöva, delikatesser,
lokalproducerat, fiske,
stövlar, systemombud,
apotek, fiskekort.

Bensin Diesel Skoterledskort

Fjälltomter i Ottsjö eller
stugor att hyra hittar du på

Öppet alla dagar
Tel. 0647-340 30

www.ottsjo.net

Naturnära. På riktigt.
www.ottsjofjallby.se

FÖR ÖPPETTIDER & BOKNING

0647-341 60, ottsjofjallhotell.se
facebook.com/ottsjofjallhotell/

För öppettider se

www.ottsjobrygghus.se

Högåsvägen 35
info@ottsjobrygghus.se | 070 390 86 10

Drömmer du om en fjällstuga?
Andelar till salu!
www.ottsjofjallby.se
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Älgspåret

En underbar familjetur på djurens favoritled.
Turen startar vid Ottsjö Fjällhotell och går i ett orört område
med rikt djurliv. Det är inte ovanligt att spår av älg, hare och
räv korsar skidspåren. Denna runda börjar med bekväm lätt
utförsåkning över myrmark. Du skidar därefter in i tallskogen
där en lätt stigning tar vid. Efter 2 km härlig skidåkning är det
kanske dags för fikapaus. Vik av till höger mot vindskyddet som
ligger på en magnifik plats med utsikt över Ottsjön, Anariset och
Lunndörrspasset.
Efter vindskyddet tar du tillbaka på huvudleden och därefter
till höger. Du kommer nu in i ett 4 km långt parti av småkuperad
skogsterräng som tar dig tillbaka till utgångspunkten.
Ett kortare alternativ är att skida tur och retur till vindskyddet.
Denna tur är 4 km lång.

A wonderful family outing on
a favourite trail for wildlife.
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This route starts at Ottsjö Fjällhotell and passes through an
unspoilt area with rich fauna. It is not uncommon to find tracks
from elk, hare and fox in the ski trails. This route starts with a
gentle downhill over marshes, then ski through pine forest and
then continue gently uphill. After 2 km of wonderful skiing, you
might want to have a short break. Turn right to get to a wind shelter
that has magnificent views of Ottsjön, Anariset and Lunndörren.
After the shelter, head back to the main trail, turn right and
continue on your way through 4 km of gently undulating forest,
bringing you back round to your starting point.
A shorter option is to ski to the wind shelter and back, which
is 4 km.
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Platåleden

Turen för dig som vill upp på kalfjället när solen skiner.
Turen börjar vid Ottsjö Fjällby med 800 meters stigning. Här krävs
krafter men belöningen kommer så småningom. Du åker genom
Språngsdalen med fantastiska snöformationer. Efter 1 km kommer
du fram till ett vindskydd och Platåkåtan. För öppettider ring
0647-341 20.
Vik därefter av till vänster och glid ut på platån som likt ett
böljande hav breder ut sig mot horisonten. Här möts du av en
vidunderlig utsikt över fjällvärlden med Ottfjället i centrum.
Passa på att ta en paus och njut. Efter 2,5 km ligger det andra
vindskyddet. Ta vänster och fortsätt söderut. Nu bär det svagt
utför nerför kalfjället och in i skogen. Väl där ökar lutningen och
nu krävs koncentration då den sista biten ner är relativt brant.

The route for people who want to get above
the tree line and enjoy the sunshine.
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This route starts at Ottsjö Fjällby and begins with an 800 m
long climb. It may seem hard, but it’s worth it. Ski through
Språngsdalen and see the fantastic snow formations, and after
1 km you reach a wind shelter and the Platåkåtan hut. For
opening hours call + 46 (0)647 34120.
Turn left and glide out onto the plateau that stretches towards
the horizon. There is an outstanding view of the mountains, with
Ottfjället in the centre.
After another 2.5 km, you reach the next wind shelter. Turn left
and continue south. Here the trail goes gently downhill over open
mountainside and into the forest. Once in the forest the downhill
gets steeper, so concentration is needed on this last, relatively
steep section.
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Åsvallsrundan

Ett milspår över storslagna vidder –
en tur för den vane skidåkaren.
Från Ottsjö Fjällby startar turen med 1 km lätt motlut i fjällskog.
Därefter bär det utför mot myren i behaglig lättåkt terräng.
Efter 2 km svänger spåret vänster. Vill du ta en paus på
Ytterstvallens våffelstuga fortsätter du rakt fram. För öppettider
ring 0647-341 39. Vill du direkt till Språngsdalen tar du vänster
och följer leden som avslutas med en rejäl stigning.
Väl uppe i Språngsdalen väntar storslagna vidder och ”200
grader” fjällvärld med Anarisfjällen i sydost och Ottfjället i
sydväst. En bit ner i dalen ligger vindskyddet på vänster sida
och ett stenkast därifrån uppe på kanten ligger fikaplatsen
Platåkåtan.
Den sista biten bjuder på en fin utförslöpa som tar dig hemåt
genom gammelskogen och tillbaka till utgångspunkten.

10 km with incredible views –
a route for experienced skiers.
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Start at Ottsjö Fjällby. First comes 1 km of gentle uphill through
mountain forest, then you ski down though pleasant terrain
towards the marshes. The trail turns left after 2 km. If you want to
take a break at the Ytterstvallen waffle hut, carry straight on. Call
+46(0)647 34139 for opening hours. If you want to ski straight to
Språngsdalen, turn left and follow the trail that ends with a long
climb. Språngsdalen offers magnificent vistas and a 200-degree
view, with Anarisfjällen to the southeast and Ottfjället to the southwest. A little lower down, there is a wind shelter on the left, and the
Platåkåtan picnic area is a short way above it on the edge.
The final stretch offers a fine downhill that takes you home
through old-growth forest.
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Olivehällsrundan

Barnens favorit – ett utmärkt sätt att
kombinera fin turåkning med vinterlekar.
Turen börjar vid Ottsjö Fjällby med en svag stigning 2 km upp
genom granskogen och över myrar. Därefter fortsätter leden med
flack och lättåkt terräng fram till norra änden av Språngsdalen.
Väl där bjuds du på en magnifik vy över Lunndörrspasset,
Ottfjället och Anarisfjällen.
Vid vindskyddet i Språngsdalen och Platåkåtan (för öppettider
ring 0647-341 20) passar ni på att ta en lång paus så att barnen
får leka i snön, åka pulka och gräva snögrottor. Här finns även
spännande och roliga snöformationer som naturen själv format.
När leklusten är över och barnen är trötta går hemfärden
behagligt utför genom idyllisk gammelskog ner till byn.

The kids’ favourite – an excellent way
to combine skiing with fun and games.
The route starts at Ottsjö Fjällby and goes gently uphill for
2 km, through spruce forest and over marshes. From then on the
trail is flat and goes through easy terrain to the northern end of
Språngsdalen. Once there, you can enjoy a magnificent view of
Lunndörrspasset, Ottfjället and the Anariset.
You can take a long break at the wind shelter at Språngsdalen or
at the Platåkåtan hut, for opening hours call +46 (0)647 341 20.
Let the kids play in the snow, go sledging or dig a snow cave. There
could also be amazing natural snow formations. When the children
are tired and it´s time to go home, the journey back is an easy
downhill ski through old-growth forest.
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Hållvallsleden

En lättåkt tur med vyer och en
”avstickare” till Hållfjällets topp.
Du startar vid Ottsjö Fjällby i lätt motlut upp genom härlig skogs
terräng. Vid första korsningen tar du vänster upp i den branta
saxbacken. Det flackar därefter ut och efter 1 km är du uppe på
platån. Väl där fortsätter turen 3,5 km med behaglig lätt åkning
fram till vindskyddet. Här kan du njuta av en välbehövlig paus med
vidunderlig 360 graders fjällutsikt. Vill du upp till Hållfjällets topp
fortsätter du leden 400 m och viker därefter av höger. En populär
”avstickare” du inte bör missa!
Turen fortsätter mot Hållvallen, en gammal fäbodvall med
öppen fäbodstuga och en trevlig rastplats. Nu är det dags att
vända hemåt. I småkuperad terräng glider du utmed kanten av
platån genom fjällskogen tillbaka till byn. Njut av vyerna!

An easy, scenic route with a
“detour” to Hållfjället’s summit.
Start at Ottsjö Fjällby with a gentle uphill through pleasant forest.
At the first junction, turn left up the steep slope; it then levels out
and you are up on the plateau after 1 km. Once there, the route
continues with 3.5 km of easy skiing to the wind shelter, where you
can take a break and enjoy the 360-degree views. If you want to
get to the top of Hållfjället, continue on the trail for 400 m and then
turn right. This is a popular detour that shouldn’t be missed!
The route continues to Hållvallen, an old shieling with a cottage
and a pleasant picnic area. It’s now time to head home. Glide back
to the village through undulating forest on the edge of the plateau.
Don’t miss the views!
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VÄLKOMMEN TILL
VACKR A, VINTRIGA,
VARMA VÅLÅDALEN!

Hotell, stugor & vandrarhem | Café & restaurang | Hyra av utrustning | Skidskola
Längdspår & fjälleder

| Slalombacke

| Bastu & badtunnor

Vålådalens Fjällstation – i hjärtat av södra Årefjällen
info@valadalen.se | valadalen.se | facebook.com/valadalen

| Gym & sporthall
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Våffelturen

En fin dagsutflykt som går mellan
Vallbo, Östra Vålådalen och Vålådalen.
Turen kan startas och avslutas i vilken av byarna du vill.
Färden går i vacker skogsterräng med fjällvyer och är bitvis
kuperad. Mellan Vallbo och ”Östra” finns backar, på vardera sidan
av Vålån. Strax efter ”Östra” mot Vålådalen är leden lätt kuperad.
För att turen skall bli behaglig för hela familjen rekommenderar vi
att du åker den motsols. Detta gäller oavsett i vilken by du startar.
Med denna åkriktning går du uppför i de besvärliga backarna.
Vardagar, under skoltid, finns en eftermiddagsbuss från Vallbo,
via ”Östra” till Vålådalen som du kan ta om benen blir trötta.
Inte nog med att turen bjuder på härlig skidåkning, på Vålå
gården och Vålådalens Fjällstation finns dessutom möjlighet att äta
lunch eller ta en god fika med nygräddade våfflor.

A pleasant day trip between
Vallbo, Östra Vålådalen and Vålådalen.
The route can start or finish in any of the villages. You will ski
through forest that is sometimes undulating. There are two slopes
between Vallbo and “Östra”, one on either side of Vålån river. Just
after “Östra”, on the way to Vålådalen, the trail has gentle hills. We
recommend that families ski the route counter-clockwise, to make
it enjoyable for even novice skiers; this means skiing up the more
difficult slopes.
Weekdays there is an afternoon bus from Vallbo, via “Östra” to
Vålådalen that you can catch if you run out of energy.
This route offers wonderful skiing and the opportunity to enjoy
lunch or coffee at Vålågården or Vålådalens Fjällstation.
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Holmenkollen

En härlig tur för den aktiva familjen.
Starta vid Vålådalens Fjällstation. Håll vänster på ängen och
korsa Vålån. Efter 1 km lätt stigning flackar det ut och färden
övergår till lätt utförsåkning. Du färdas genom björkskog och ut
i gles tallskog med vy över Smällhögarna. Passa på att pausa vid
”fikastenen” med utsikt över Trondfjällen.
Du glider över Matskålsängarna och rundar Vålåsen. Lyft
blicken och njut av det andlöst vackra landskapet när du fortsätter
åt sydost. På vårvintern hörs bäcken Bruddan porla och chansen
finns alltid att se järvspår. När turen har vänt norrut åker du
parallellt med ”Lunndörrsleden”. Som avrundning belönas du med
3 km härlig utförsåkning ner till Vålån.

A great trip for active families.
Start at Vålådalens Fjällstation. Keep to the left across the meadow
and cross the River Vålån. After a gentle climb of 1 km, the trail
levels out and then becomes a gentle downhill. You pass through
birch forest and sparse pines. Take a break at the “picnic rock” with
views across Trondfjällen.
Glide across Matskålsängarna and around Vålåsen. Raise your
eyes and enjoy the infinitely beautiful landscape as you continue
to the south-east. You could see wolverine tracks and in the early
spring you’ll hear the trickling waters of Bruddan. Once the trail
has turned northward again you ski parallel with “Lunndörrsleden”
and, at the end of your outing, you’re rewarded with 3 km downhill
to Vålån.
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Fjällsvängen

En tur över Pucklarna i öppen fjällterräng.
Vid Vålådalens Fjällstation tar du liften upp till toppen. Följ leden
upp till Ottfjällsvägen och vik höger. Turen fortsätter med 1 km
ganska brant stigning upp till ”puckelkammen”. Stanna till och
njut av utsikten. Vid klart väder ser du hela Vålådalssänkan. Följ
leden och vik höger vid korsningen. Passa på att fika vid soldrivan
som ligger på höger sida. Efter pausen får du hålla tungan rätt
i munnen när du glider utför genom fjällskogen ner till Östra
Vålådalen.
Om du startar i ”Östra” följer du leden mot Ottfjället.
Efter 150 m vik vänster och fortsätt därefter 300 m och vik höger.
Genom lätt kuperad skogsterräng fortsätter du fram till Vålådalens elljusspår. Vid elljusspåret tar du höger och följer det till
fjällstationens lift.
Alternativ start/slut: Östra Vålådalen.

A route with “moguls” and open mountainside
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Take the lift up from Vålådalens Fjällstation, then follow the trail
to Ottfjällsvägen and turn right. The route continues with a 1 km
climb to the “mogul ridge”. Take a break and enjoy the view; in
clear weather you can see all of Vålådalen. Follow the trail and turn
right at the junction. The snowdrift on the right is a great place for
a picnic, after which you glide down through the forest to Östra
Vålådalen.
To start in Östra Vålådalen, follow the trail towards Ottfjället.
After 150 m, turn left and then continue for 300 m before turning
right. Ski through gently undulating forest to Vålådalen’s lit trail.
At the lit trail, turn right and follow it to the lift at the mountain
station.
Alternative start/finish: Östra Vålådalen.
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Lill-Sapporo

Ett populärt familjespår med OS-känsla!
Detta populära spår är en kort familjevariant av det krävande OS
spåret som anlades för träning inför OS i Sapporo. Spåret går i
öppen terräng och är vackert beläget på myren under Ottfjällets
kant. Vyn över Vålådalssänkan med omgivande fjäll är magnifik.
För att komma upp till spåret finns två alternativ. Ta fjäll
stationens lift och följ leden fram till start. Eller åk elljusspåret
i färdriktningen och därefter in på ”Intervallspåret”.
För att ta dig tillbaka tar du ”Intervallspåret” ner och följer
sedan elljusspåret tillbaka till fjällstationen.
Två vindskydd finns i närheten av turen – ett vid liftens topp
och ett längs ”Intervallspåret”. Spåret prepareras för skate och
klassisk stil. Kartsträckningen visar turens ytterområden.

A popular family route with an Olympic touch!
This is a short, family-friendly version of the tough trail that was
designed for elite training before the Sapporo Olympics. It crosses
open mountainside and the views across Vålådalen and the
surrounding mountains are breathtaking.
There are two ways to get there: take the ski lift at the
mountain station and then follow the trail to the start, or ski the
right way along the lit trail and then onto “Intervallspåret”.
To return to the start, ski down Intervallspåret and then follow
Elljusspåret to the mountain station.
There are two wind shelters close to the trail: at the top of the lift
and on Intervallspåret.
The trail is groomed for skate and classic styles.
The map shows the outer areas of the route.
68

1,5 h

6,3 km

140 m

0

0,5

1

1,5 km

Vålådalens naturreservat

St.Björnbacken

183

183

Vålådalen

Höjd (m)

Naturum

850
800
750
700
650
600
550

69
0

2

4

6

8
10
Avstånd (km)

12

14

16

18

184

Nulltjärnsrundan

En lättåkt familjetur med vackra fikaplatser.
Starta vid Vålådalens Fjällstation. Åk över ängen och håll höger
mot Stensdalen. Du möts av vacker vy över Lillstensdalsfjället.
Turen fortsätter genom björkskog och över ett myrparti som
avslutas med en kort saxbacke. Skida mot Buråsen och vik av
mot Nulltjärnarna. Leden slingrar sig genom gammelskogen
till Nulltjärnsbäcken. Sväng vänster där och följ spåret upp
till Nulltjärnarna. Där finns ett vindskydd 100 m från leden, i
sydvästlig riktning. Ett perfekt stället att pausa på och lyssna till
tystnaden.
Härifrån fortsätter du mot Kyrksten och viker av höger in på
fjällstationens milspår. Nu följer 4 km härligt preparerat spår
i vacker fjällnatur som avslutas med en stigning tillbaka till
utgångspunkten.

An easy family outing with scenic picnic spots.
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Start at Vålådalens Fjällstation. Ski over the meadow and keep
right towards Stensdalen. You are welcomed by great views
of Lillstensdalsfjället. The route continues through beautiful
birch forest; cross the stream and ski over the marshes, then
up a short, steep slope. Glide towards Buråsen and then
turn towards Nulltjärnarna. The trail winds through forest
towards Nulltjärnsbäcken. Once there, follow the trail towards
Nulltjärnarna. There is a wind shelter 100 m southwest of the trail;
it’s a great place to listen to the silence.
From here, ski towards Kyrksten and then turn right on to the
10 km trail. You now have 4 km of groomed trails through lovely
scenery, finishing with a climb back to where you started.

2,5 h

8,1 km

40 m

0

0,5

1

1,5 km

Vålådalens naturreservat

Nulltjärnarna
594 m

184

Vålådalen
Naturum

184

Höjd (m)

n
sdale
« Sten

850
800
750
700
650
600
550

71
0

2

4

6

8
10
Avstånd (km)

12

14

16

18

185

Vallbo milspår

Genom fjällskogen och in i tystnaden
– ett härligt spår i orörd natur.
Du startar vid Vallbo Fjällgård och glider österut över Utterbäcken.
Det ganska smala spåret fortsätter i ett orört område med
rikt djurliv. Du skidar i lätt motlut genom granskog och ut på
myrmark i 4 km. Passa på att stanna för en fika med utsikt över
Anarisfjällen i sydost. Chansen är stor att du ser djurspår i snön.
Turen viker av norrut genom vacker fjällskog, över myrar och
fortsätter lätt utför. Efter 7 km åkning i skyddad terräng öppnar
sig landskapet och du ser de vackra byarna Ottsjö och Trillevallen.
Den sista sträckan bjuder på behagligt flack åkning som mynnar
ut i en kort utförslöpa ner till Utterbäcken. Efter bäcken avslutas
turen med lätt stigning till utgångspunkten.

Through peaceful forests – a wonderful
route through pristine nature.
Start at Vallbo Fjällgård and glide east across Utterbäcken. The
narrow trail passes through pristine areas with rich fauna. Ski for 4
km up a gentle slope through spruce forest and over marshes. Stop
for a picnic and enjoy the view of Anarisfjällen to the southeast.
There is a good chance of seeing animal tracks in the snow.
The route turns north through beautiful mountain forest, crosses
marshes, and continues gently downhill. After 7 km of skiing in
sheltered terrain, the landscape opens up and you can see the
villages of Ottsjö and Trillevallen. The final stretch has pleasant
level skiing, ending with a short downhill to Utterbäcken. After the
stream, there is a short climb up to where you started.
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Årefjällsleden
En äkta skidupplevelse för elit och motionär
Årefjällsledens spår slingrar sig genom Södra Årefjällen och bjuder
på fantastisk utsikt över fjäll och skogklädda dalar. Spåret binder
samman byarna i området och från sportloven prepareras stora
delar av bansträckningen. Du kan då åka de olika delsträckorna
mellan byarna. De tangerar flera av våra rundturer, se respektive
områdeskarta. Du kan förstås också åka hela sträckan om
du vill, men notera att Årefjällsleden inte har någon egen
nummermarkering. Ta med karta och kompass, risken finns att
spåren bitvis har drivit igen.
Årefjällsleden har i stort sätt samma dragning som
Årefjällsloppet, en skidtävling från Vålådalen till Edsåsdalen.
Det finns flera klasser att välja mellan. Årefjällsloppet är en unik
upplevelse!

A genuine skiing experience for both elites
and enthusiasts
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Årefjällsleden’s course winds through Södra Årefjällen, with
fantastic views of the mountains and forested valleys, and linking
the villages in the area. From the winter sports holidays, most
of the route is groomed and you can ski between the villages.
These sections overlap several of our circular routes, see the area
maps. You can ski the entire route if you wish, but please note that
Årefjällsleden does not have any number markings. Take a map and
compass, as there is a risk of drifts covering the route.
Årefjällsleden follows almost the same route as Årefjällsloppet,
a ski race from Vålådalen to Edsåsdalen. There are different classes
to choose from. Årefjällsloppet is a unique experience!

www.arefjallsloppet.se

Edsåsdalen

Trillevallen

Ottsjö

Vallbo
Vålådalen

Ta med karta och kompass
och våga dig längre bort
Vålådalsfyrkanten bjuder på varierad skidåkning mellan
fjällstugorna Lunndörren, Vålåstugan och Stensdalen. Du skidar
i Vålådalens naturreservat, där gammelskogen i den vidsträckta
dalgången ramas in av fjällen. Dagsetapperna mellan stugorna är
12–16 km.
I varje stuga välkomnas du av en stugvärd som berättar hur allt
fungerar och tar betalt, om du inte redan har förskottsbetalat. Du
hugger ved, hämtar vatten, diskar och städar efter dig. Du kan
välja att skida med lite lättare packning och köpa vissa matvaror i
stugornas butiker. Men banta aldrig bort säkerheten! Läs på sidan
78. I Lunndörren och Stensdalen kan du dessutom njuta av härliga
bastubad.
www.svenskaturistforeningen.se/bo/upptack-jamtlandsfjallen/

Take a map and compass
and range further afield
The Vålådalen Square has varied skiing between the Lunndörren,
Vålåstugan and Stensdalen mountain huts. You ski through
Vålådalen Nature Reserve, where mountains frame the wide valley’s
old-growth forest. A day’s skiing between the huts is 12–16 km.
Each hut has a warden to welcome you, tell you how everything
works, and for you to pay, unless you’ve paid in advance. You chop
wood, collect water, wash the dishes and clean up after yourself.
You can choose to ski with a light rucksack and buy provisions in the
huts’ shops, but you should never cut back on safety! Read more on
page 78. Lunndörren and Stensdalen also have fantastic saunas.
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Skiduthyrning / Ski rental
Om du behöver hyra skidutrustning finns flera uthyrare i området.
Det går bra att förboka eller att hyra på plats.
If you need to rent skis there are several rental shops in the area.
You can pre-book or rent on the spot.
» Undersåker – hyrskidan.com
» Edsåsdalen – edsasdalen.se/skiduthyrning
» Trillevallen – skidoronline.se
» Vålådalen – valadalen.se
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GILLAR DU FJÄLLEN?
BLI MEDLEM I STF

Var så säker
Snabba väderomslag och varierande före hör vinterfjället till.
Med rätt utrustning blir din fjälltur både roligare och säkrare.
» Rundturernas spår fungerar för längd- eller moderna turskidor.
» Ska du åka opreparerade vinterleder väljer du turskidor.
» Planera din tur och berätta för någon vart du tänker ta vägen.
» Lita inte på mobiltelefonen. Ta med karta och kompass.
» Ta med valla, vindsäck och snöspade på längre turer.
» Ta med extra (vindtäta) plagg, solglasögon och solskyddskräm.
» Är barnen med kom ihåg ombyten med extra vantar och mössa.
» Ta med energirik matsäck med varm dryck.
För ytterligare tips se fjallsakerhetsradet.se

Stay safe
The winter mountain environment can be tough with rapid
weather changes and varying conditions. With good equipment
your trip will be simpler, safer and more fun. Here are some tips for
a good day out.
» The groomed trails are suitable for cross-country or modern
touring skis.
» If you are going to ski on ungroomed winter trails, choose touring
skis.
» Plan your trip and tell somebody where you’re going.
» Take map and compass. Don’t rely on mobile phone reception.
» Take ski wax, bivvy sack and a spade on longer trips.
» Take a windproof jacket, sunglasses, sun cream and extra clothes.
» If you take kids along don’t forget a change of clothes.
» Pack a warm drink and a calorie-rich packed lunch.
For more tips: www.fjallsakerhetsradet.se
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Motionsspår och skidskytte
I Södra Årefjällen finns många fina motionsspår. Dessa spår är
utformade främst för dig som vill träna på längdskidor. Det finns
flera lättillgängliga elljusspår att välja mellan, de har olika längd
och svårighetsgrad. I Vålådalen och Edsåsdalen kan du åka i något
av de mer krävande spåren, där elitåkarna ofta tränar. Spåren
prepareras dagligen för såväl klassisk åkning som skate.
I Edsåsdalen och Vålådalen finns även skidskyttebanor.
Bor du på något av våra hotell eller pensionat har du nära till
motionsspåren och nära tillbaka till en värmande bastu och god
hälsosam mat.
Spårinfo hittar du på skidspar.se samt arecrosscountry.com

Exercise trails and biathlon
Södra Årefjällen is home to many fine exercise trails, primarily
designed for people who wish to train crosscountry skiing.
Vålådalen and Edsåsdalen also have more demanding and technical
trails that are often used for training by elite skiers. The trails are
groomed daily, for both classic and skate styles. Edsåsdalen and
Vålådalen also offer biathlon arenas.
If you are staying at one of our hotels or B&Bs, you will be close to
the exercise trails and have a short distance back to a hot sauna and
delicious food.
Trail info is available at skidspar.se and arecrosscountry.com

Skidskytte
Biathlon
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16		
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Motionsspår
Exercise trails

km
km

klassiskt
classic style

skate
skate

Edsåsdalen				
Korta spåret
1,2
•
•
•		 •
Elljusspåret
3,5
•
•
•		 •
Skogsspåret
6,5
•			
•
•
Milen
10
•
•		
•
Serpentinen
16
•
•			•
Trillevallen				
Elljusspåret
2
•
•
•
DM-spåret
2,5
•
•
DM-spåret
5
•
•
DM-spåret
7,5
•
•
Ottsjö				
Blå spåret
5
•
•
Vallbo				
Elljusspåret
3
•		
•

•

Vålådalen				
Elljusspåret
2,2
•
•
•
•
•
Elljusspåret
3,2
•
•
•
•
•
Elljusspåret
4,2
•
•
•
•
•
Elljusspåret
5
•
•
•
•
•
Elljusspåret
7,5
•
•
•
•
•
Lake Placid
3
•
•			•
Intervallspåret 3
•
•			•
Lill-Sapporo
3,5
•
•			•
Sapporo
6,5
•
•			•
Lathi
10
•
•			•
Lill-Kollen
14,5
•
•			•
Holmenkollen 18
•
•			•
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Aktiviteter • Utställningar
Fjällinformation • Utflyktstips

-Ni hittar utflyktstips och fjällinformation hos naturum Vålådalen.

Aktiviteter
Utställningar
Fjällinformation

www.naturumvaladalen.se
0647-35232
facebook.com/NaturumValadalen

taigaphoto.se

Fjällupplevelser till fots

Välkommen
tillbaka i sommar!
Come walking in the summer!
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Unspoilt Åre – a guide to
fantastic Nordic ski tours

Kartorna baseras på Lantmäteriets fastighetskarta, MEDGIV I 2011/0029.

Grafisk form: essdesign.se | Foto: taigaphoto.se

En guide till fina rundturer
på skidor i Södra Årefjällen

