
 

JULPROGRAM 2021 
Med reservation för ändringar 

Sportshop öppen 09.00-17.00 (julafton 09.00-12.00) 
Liften öppen 10.00–15.00 (julafton 10.00-12.00)  
 
Alla dagar 
Privat skidskola för längd, alpint och turskidor. Bokas i Sportboden.  
Sporthallen är uppdukad för lek och spel. 
Atomic skidtest i Sportboden. Testa skinskidor samt skateskidor från Atomic i ca 
30 min. Medtag egna pjäxor 
 
Onsdag 22 december 
13.00–15.00  Spårhäng vid vindskyddet vid elljusspåret. Vi finns på 

plats med eld & varm dryck vid elljusspåret. 
 
16.00-16.45 Rörlighetspass (Funktionell styrka) med Liv i Sporthallen. 

Anmälan i receptionen senast 12:00 samma dag. 
 
Torsdag 23 december 
08.15-08.45 Wake up med Liv i Sporthallen. Anmälan i receptionen 

senast 17:00 dagen innan. 
 
10.00-12.00 Bygg juliga snöskulpturer runt fjällstationen för att sprida 

härlig julstämning! Samling utanför entrén klädd för 
uteaktivitet. För alla åldrar. Vi bjuder på varm dryck och 
pepparkakor. 

 
17.00-17.30  Lär dig valla. Grundgenomgång av hur man vallar och tar 

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

 
18.00–19.00  Skymningsgänget tar med barnen ut på snölek. Barnen 

hämtas utanför entrén klädda för utelek. För barn 6-12 år. 
 
Fredag 24 december 
13.00 Barnen hjälper oss att klä julgranen i hotellet. Samling vid 

receptionen. 
 
15.00   Kalles Jul på Storbild i Vålån. Möt fjällets snällaste tomte. 

Direkt efter Kalle uppenbarar sig tomten i Skidbacken!  
(1 klapp/barn lämnas i receptionen senast 14.00) 



 

 
Lördag 25 dec 
08.00-14.00 Brunch. Brunchen serveras fram till 11.30. Mellan 12–14 

serveras lunch som vanligt. 
 
10.00-14:00 Tur på turskidor med fjällguiden Linnéa till ett av 

Vålådalens många smultronställen. Medtag skidor, 
lunchpaket och extrakläder. För alla från 12 år och uppåt. 
Skidor finns att hyra i sportshoppen 25% på hyrutrustning. 
Anmälan i receptionen senast Kl 17:00 dagen innan, max 8 
personer. 

 
13.00–15.00  Spårhäng vid vindskyddet vid elljusspåret Vi finns på plats 

med eld, & varm dryck vid elljusspåret. 
 
16.00-16.45 Rörlighetspass (Funktionell styrka) med Liv i Sporthallen. 

Anmälan i receptionen senast 12:00 samma dag. 
 
18.00–19.30 Snöskotur med Skymningsgänget för alla barn. 

Tillsammans ger vi oss ut i skymningen för att smyga.  
 Barnen hämtas utanför entrén klädda för utelek. 
 
Söndag 26 dec 
08.15-08.45 Wake up med Liv i Sporthallen. Anmälan i receptionen 

senast 17:00 dagen innan. 
 
10.00-12.00 Busåkning vid skidleken. Vi är på plats vid Skidleken och 

utmanar alla barnen i rolig skidåkning. Samling vid 
Skidleken. 

 
15.30-16.30 Taiga Photo bjuder in till en visning av deras fantastiska 

naturfoton och berättar historier från Vålådalen i Vålån, 
Tipshuset. 

 
19.00-20.30  Filmvisning för alla barn i Vålån, Tipshuset. Ta med snacks! 


