
Vinter i Särna  

 
For English, please scroll down! 

Det finns WOW effekter i Särna! Och så nära till slalomåkning på Mickeltemplet, Idre fjäll, Himmelfjäll och 

Fjätervålen! Sälen och Näsfjället ligger inte långt borta hellre! Gör Särna till er bas; kom och utforska alla 

möjligheter! 

Information om de två stora isfiske tävlingarna under Påsk; Fjällcup och Särnanappet finns genom att klicka på 

“Fiske i Särna” fönstret uppe till höger! Varje år med en liknade uppsättning; då det är ett vinnande koncept! 

Hundspanntävlingar avlöser varandra i närområdet. Det är fascinerande att se dessa ekipage av hundar som älskar 

att springa! Missa inte det stora internationella Polardistans arrangemang i mars! 

Här kan man träna upp sin skidåkning! Redo för VASA-loppet? Här finns möjligheterna att även bo nära Vasa 

starten och ta den korta vägen till starten!  

Särna ligger nära nog i avstånd till alla större städer med bra infrastruktur från “söderut”. Här finns massor av 

skog, sjö och fjäll att dela med sig av och allt ger desto mer en salig frid för själen och energi för kropp och själ! 

Kom och se hur vackert vi bor!!  

Välkommen till Särnas Fjällport- här börjar Sveriges sydligaste fjäll! 

________________________________________________________________________________________ 

Winter and Särna is ready to welcome YOU! 

Come and see for yourself! Maybe we can tempt you to come and live here? Fiber optics is in the ground and was 

switched on Spring 2015! 

Information for the two well established ice fishing contests at Easter; Fjällcup & Särnanappet . Click on the 

“Fiske i Särna” window upper corner right!  The setup is the same every year as it has proven to be a winning 

concept. 

Dogsled competitions follow each other thru the winter and it is a joy to watch the dogs run as they absolutely 

love it! Search word is “Hundspann”. One of them - the International Polardistans.com has more details! 

Looking for a place to train and practice your cross country skiing? This is the place! Why not stay here while 

waiting for your start up number at the “VASA- loppet”? Cross country and downhill competitions in different 

forms are also available nearby thru the winter!  

Welcome to Särna, the gate to the most Southern range of Swedish “Fjäll Mountains” that reaches above the tree 

lines and enjoy the quickest travel distance closest to Europe! We have lots of woods and plenty of tranquility to 

go around for all! 

Tänker Ni på nästa sommar redan? Kom till Särna! 

Thinking Summer vacation in Sweden already??? This is the place to be for a real Swedish summer! 


