1002 m. ö. h.

Fjätervålen älskas av familjer
och elitåkare!
KONFERENS/BASTUBAD/VILA
MIDDAG PÅ VÄRDSHUSET
OOS Otroliga vinterSpelen
Fjäll-Lymlarna, Åkerlapparna och Fjätervålnaderna tävlar mot
varandra i grenar som: •Berg & Dahlbanan
•Toppbestigning •Renskiljning •Skidskytte
•Sondretrekket •Madrassduell
Vi har vårt eget festliga Vinter-OS i facklornas sken bara ett
stenkast från värdshusets värme. Glühwein till alla deltagare.
AVSLUTNINGSFEST - PRIS & DIPLOMUTDELNING
Disco/dans/underhållning
Dag 4.
FRUKOSTBUFFÉ
GEMENSAM SAMLING i konferensrummet
"STORSVÄNGEN" OFFPISTÅKNING Härlig och rolig
utförsåkning flera kilometer ut på fjället för att så småningen
om åter komma till liftstationen. Går lika bra med alpin
skidutrustning som med telemark
LUNCH
HEMRESA

Dalafjällens bästa backar och vildaste fjäll
bjuder på backar för alla typer av skidåkning.
Denna skidanläggning lite anonyma skidanläggning mitt i vildmarken är
inte så anonym bland tävlingsåkare. Här har Alpina-SM i super-G, störtlopp och storslalom avgjorts. När skidlärarna på Idre Fjäll behöver träna
eller få “sträcka på benen” åker man till Fjätervålen.
De långa och breda nedfarterna erbjuder enorma åkytor och det blir därför
aldrig trångt i backarna. Nedfarten Berguven mäter till exempel hela 3 km
— Rena lyxkryssningen! Liftarna som är den naturliga samlingspunkten gör
att vi kan hålla ihop gruppen.

På toppen

Off-pist så mycket ni orkar! Om Kung Bore varit på rätt humör så ligger
det kuperade fjället och fjällskogen öppen för riktig härlig puderåkning.
Följ med våra guider för säker åkning.
Äventyrskidåkning. Vi tar liften upp på toppen, skidar till granntoppen
och sedan en härlig (och inte minst rolig) offpiståkning ner i den
orörda fjälldalen. Lunch i Rybäckskojan sedan turåkning genom dalen till
Foskdalsvallen dit vi plogat väg och buss hämtar. Extra spännande blir
lunchen om samerna bjuder på den. Vi får även veta lite om deras arbete.

På mage

Nordens största telemarkevent. Berg & Dahl arrangerar här varje år
en telemarkfest för proffs och nybörjare med tävlingar för alla åldrar med
både norska och svenska landslaget.
Alltid fullbokat men B&D´s kunder får alltid förtur!

OBS: Endast förslag — Vi specialsyr ert program utifrån
önskat antal konferenstimmar/budget.
PROGRAMEXEMPEL
❖ Alternativa aktiviteter
delta i skidaktiviteterna.
Dag 1.
AVRESA I KONFERENSBUSS
KONFERENSPROGRAM/GRUPPARBETEN/TÄVLINGAR/VIDEO
MIDDAG i Rättvik. Dukat och klart när vi kommer.
FJÄTERVÅLEN Installation i stugorna.
VÄLKOMSTDRINK OCH LITE "NATTAMAT"
UTPROVNING AV UTRUSTNING
Dag 2.
FRUKOSTBUFFÉ
KONFERENSPROGRAM
TELEMARKSKIDSKOLA — ALPIN FRIÅKNING
Vi får bl a lära oss telemarksvängar i backe samt prova på att
gå med "stighudar".
Grupp
Grupp
Grupp
Grupp
20.00

1
2
2.
1

På puder

På väg upp

LUNCH
SKOTERSAFARI alt. HUNDSPANN Lunch på fjället
TELEMARKSKIDSKOLA — ALPIN FRIÅKNING
SKOTERSAFARI alt. HUNDSPANN Lunch på fjället
KONFERENSPROGRAM
MIDDAG PÅ VÄRDSHUSET 3 rätters med vin alt öl

På äventyr
MIDDAG i Rättvik. Dukat och klart när
vi kommer
STOCKHOLM

Dag 3.
FRUKOSTBUFFÉ
KONFERENS
ÄVENTYRSSKIDÅKNING/SAMELUNCH
Ledarledd telemarkskidåkning off-pist över fjället med ca 6 km
utförsåkning ner i den orörda fjälldalen där ingen åkt före oss.
LUNCH i Rybäckskojan. Medhavd matsäck.
Tillval Samelunch. Verksam same från Idre eller Brändåsens
sameby bjuder på lunch och berättar om hur det är att arbeta som
same förr och nu.
FJÄLLTURÅKNING 3 km i den vackra dalen mellan Nipfjället,
Städjan och Fjätervålen till Foskdalsvallen där buss väntar.
❖ Lätt turåkning
Vi åker buss till Foskdalsvallen. Åker sedan lätt turåkning in i
den orörda vackra fjälldalen där fjällen reser sig runt om oss.
Vi sammanstrålar med "tufftursgänget" vid Rybäckskojan där vi äter
gemensam lunch/ samelunch. Skidtur tillbaka till buss.
❖Skotersafari
ut till Rybäckskojan (om någon ej kan åka skidor pga skada etc.)
Vi sammanstrålar med "tufftursgänget" vid Rybäckskojan där vi äter
gemensam lunch/ samelunch. (Gäller bara “rörelsehindrade”)
BUSS TILLBAKA till Fjätervålen

På väg mot Rybäckskojan

På väg mot Uckuvåla

På rumpan

