
	

NYÅRSPROGRAM 2018 
Detta är ett preliminärt program för nyårshelgen. Med reservation för ändringar. 
 
Sporten öppen 08.00-16.00 
Liften öppen 10.00–15.00 
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. 
 
 
 
Söndag 30 dec 
10.30–12.00  Atomic Skidtest. Vi finns vid spårstarten med några av Atomics 

populäraste längdskidor. Kom prova ett par och snacka lite 
skidor med oss.  

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

utmanar alla barnen i rolig skidåkning.  
 
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  Skymningspatrullen plockar med barnen till sporthallen för 

lekar och bus.  
 
Måndag 31 dec 
10.00-12.00 Följ med på lätt fjälltur för familjen. Vi tar oss på turskidor upp 

längs med Ottfjällets ospårade fjällskog.  
Anmälan till Sporten. 

 
19.00 ->  Nyårsfirandet på stationen börjar med Middagssupé och så 

småningom blir det underhållning i matsalen. Vi fortsätter 
sedan fira in det nya året tillsammans.  

 
18.00–19.30 Snöskortur med Skymningspatrullen för alla barn. Tillsammans 

ger vi oss ut i skymningen för att smyga.  
 
 
 
 
 
 



	

 
Tisdag 1 jan 
14.00–15.00  Stora kakbordet i Olgas matsal (bokas i restaurangen).  
 
16.00–17.30  Filmvisning för barnen i Vålån. Ta med snacks!  
 
18.00–19.30 Snölek och pulka med Skymningspatrullen för alla barn. Vi intar 

pulkabacken med pulkor och spadar.  
 
Onsdag 2 jan 
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. 

18.00–19.30  Skymningspatrullen plockar med barnen till sporthallen för 
lekar och bus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


