
	

JULPROGRAM 2018 
Detta är ett preliminärt program för julhelgen. Med reservation för ändringar. 
 
Sporten öppen 08.00-16.00 (julafton 09.00-12.00) 
Liften öppen 10.00–15.00 (julafton 10.00-12.00) 
Naturum: Öppet 26 dec-6 jan och har öppet 11-17 tisdag till söndag.  
 
Alla dagar: 

- Vålådalens skidlek: Lek igång skidglädjen i vår skidlek. Här finns utmaningar för de 
minsta skidåkarna och för dig som har god skidvana. 

- Privat skidskola för längd, telemark och alpint.  
Bokas i Sportboden.  

- Sporthallen är uppdukad för lek och spel. 
 
 
Julprogram 
 
Fredag 21 dec: 
16.30–17.00  Lär dig valla. Grundgenomgång av hur man vallar och tar 

hand om sina längdskidor. Deltagare erbjuds 10 % rabatt 
på alla vallor från Swix.  

 
Lördag 22 dec 
10.00-12.00 Busåkning vid skidleken. Vi är på plats vid skidleken och 

utmanar alla barnen i rolig skidåkning.  
 
16.00–17.00 Visning av Vålådalens Idrottsmuseum. Sedan 1930-talet 

har Vålådalen varit ett av Sveriges mest välkända tillhåll 
för idrottare och med en bred variation av sporter. 
Ingemar ”Ingo” Johansson, ”Bengan boys”, Gunder Hägg 
och Jenny Grip f.d. Hansson är bara några som varit här. 

  
 
13.00–17.00  Hundspann! Tillsammans med Wildspirit och deras 

draghundar erbjuder vi hundspannsturer.  
Pris: Turen kostar 150 kr/person och är ca 10 minuter lång.  
Bokning och betalning sker via receptionen.  

 
18.00–19.30  Skymningsgänget plockar med barnen till sporthallen för 

lekar och bus. 
 
Söndag 23 dec 
15.30-17.00 Julpyssel i Storstugan 
 
18.00–19.30  Skymningsgänget smyger ut med barnen på skattjakt efter 

spår av tomten och hans renar.  
  



	

 
Måndag 24 dec 
13.00   Barnen klär granen i Hotellet  
 
15.00   Kalles Jul på Storbild i Vålån. 

Möt fjällets snällaste tomte. 
Direkt efter Kalle kommer tomten till Storstugan!  

 
Tisdag 25 dec 
08.00-09.00  Julotta i Vallbo lappkapell. Vallbo är grannbyn som ligger 

ca 7 km bort. Boka transfer innan middagen på julafton. 
 

08.00-14.00 Brunch 
 
10.00-12.00 Busåkning vid skidleken. Vi är på plats vid skidleken och 

utmanar alla barnen i rolig skidåkning.  
 
14.00–15.00  Juldagsfika i Olgas matsal (bokas i restaurangen).  
 
16.30–17.30  Avslappnande Yoga i Storstugan med.  
 
18.00–19.30 Snöskortur med Skymningsgänget för alla barn. 

Tillsammans ger vi oss ut i skymningen för att smyga.  
 
Onsdag 26 dec 
07.30-08.30  Morgonyoga med Eva i storstugan. Endast för boende på 

stationen.  
 
13.30–15.00  Grillning vid Mellandalstjärn. Ta skidorna dit. Vi står för 

eld, korv och dryck. Anmälan i Receptionen innan 12.00.  
 
16.15–17.45  Filmvisning i Vålån. Ta med snacks!  
 
18.00–19.30  Skymningsgänget plockar med barnen till sporthallen för 

lekar och bus.  
 
Torsdag 27 dec 
16.30–17.00  Lär dig valla. Grundgenomgång av hur man vallar och tar 

hand om sina längdskidor. Deltagare erbjuds 10 % rabatt 
på alla vallor från Swix.  

 
19.00–21.00  Familjedisco i Storstugan.  
 
 
 
 


