Fjätervålen skidanläggning – Fjätervålens Ski Resort
Telefon: 46-(0)253-211 40 * kl. 08:30-16:00 (4 pm)
info@fjatervalen.se *www.facebook.com/fjatervalen * instagram/fjatervalen
Öppet: 14 december, 2018 - 28 april, 2019 kl. 9.00 - 15.00/16.00
*Open: 14 Dec. 2018 - 28 Apr. 2019 between 9 am-3 pm/4pm
Antal pister: 18 nedfarter i alla svårighetsgrader
*Count of downhill trails: 18 of different difficulty degrees
Antal liftar: 4 stycken *Count of ski lifts: 4
Längdspår: 20 km för både klassiskt och skate, var av 4,6 km med elljusspår som lyser fram
till kl 21.00. *X Country trails: 20 km; classic & skate, 4.6 km of lighted trail to 9 pm daily
Närlivsbutik: kl. 8.00–16.00/17.00 *Mini Mart: 8.00 am- 4.00 pm/5.00 pm
Sportshop/Hyra: Utrustning öppet kl.8.30–15.30/16.30
*Ski Rentals: Open 8.30 am- 3.30 pm/4.30 pm
Verkstad: Supermodern skidrobot för bästa tänkbara vallning och slipning
*Maintence shop: Super modern ski-robot for best results of your skiing.
Värdshus: Öppet kl 10- 16/17. Skidåkarlunch och á la carte, temakvällar
*Inn: Open 10 am -4/5 pm. Skier’s Lunch, A’la Carte menu and Evenings of Events
Nyhet: Elljusspår i Fjätervålen / News : Lite trail for 4,6 km
I Fjätervålen hittar du 20 km fint preparerade längdspår, både för klassiskt och skate.
Nytt för i år är att spåren ytterligare har förstärkts och 4,6 km har blivit elljusspår.
Spåret kommer vara belyst fram till kl 21.00 alla dagar i veckan.
I år har vi också en ny skidrobot i shopen/verkstaden som vallar och slipar utrustningen med
fantastiskt resultat.
FJÄTERVÅLENS VÄRDSHUS/THE INN
TEL.46-(0)253-212 74
Skidåkarlunch och á la carte.
Alla dagar kl. 10.00–16.00/17.00.
Temakvällar, afterski, pubafton med
musikquiz.

APRIL
Ladies weekend i Fjätervålen
Skidhelg för tjejer, begränsat antal platser.

24 DECEMBER
Julaktiviteter i Fjätervålen
Tomten kommer på besök mm

ELLJUSSPÅRET
Dagligen till kl 21.00

31 JANUARI- 3 FEBRUARI
Telemarksläger i Fjätervålen
30-års jubileum för världens största
telemarksläger.
19-22 APRIL
Påskaktiviteter i Fjätervålen
Påskbragden - Störtloppstävling för hela
familjen mm

KVÄLLSKIDÅKNING I HUVUDBACKEN
Onsdag t.o.m. kl.19.00 vecka. 6-17

FJÄTER CUP
Storslalomtävling för alla. Fredag kl. 13.00
v. 52-01, 7-16. Anmälan i shopen.
Please contact for Fjätervålen för more
details on the events above.

