NYÅRSPROGRAM 2021
Med reservation för ändringar
Sportboden öppen 09.00-16.00. Liften öppen 10.00–16.00

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.
Måndag 27 december
10.00-12.00

Skid- och snölekar för alla barn, samling vid
Skidleksområdet.

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

Reflexjakt med Skymningsgänget för alla barn 6-12 år. Ta
med pannlampa, samling utanför entrén klädda för utelek.

Tisdag 28 december
Hela dagen

Spårbingo runt om fjällstationen. Leta spår och delta i
prisutlottning om du får bingo! Passar alla åldrar, hämta
och lämna din bingobricka i receptionen senast 16:00.

16.00-16.45

Rörlighetspass (Funktionell styrka) med Liv i Sporthallen.
Anmälan i receptionen senast 12:00 samma dag.

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

18.00-19.30

Snöskotur med Skymningsgänget. Tillsammans ger vi oss
ut på äventyr! Samling utanför entrén klädda för utelek.

Onsdag 29 december
09.00-10.45

Starta dagen med Naturum!
Följ med Naturums guide på en kortare skidtur i ospårad
terräng i lugnt tempo. Här finns tid att samtala och ställa
frågor om allt du undrat över om natur, kultur och historia
i Vålådalen! Gratis, samling vid Naturum, ta med egna
skidor. Ta med egna skidor! Max 8 personer, information
och anmälan: 010 – 225 32 26

13.00-15.00

Krabbelurer över eld i tältkåtan vid elljusspåret. Ta
skidorna dit och smaka på en riktig friluftsdelikatess!

15.30-17.00

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

Torsdag 30 december
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 Sportboden, 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.

16.00

”ATT BÄRAS AV SNÖ” – FILMVISNING
Välkommen på en resa genom skidans historia. En
dokumentärfilm som handlar främst om skidåkning i
ospårad terräng – den ursprungliga form av skidåkning
som varken kräver preparerade spår eller pistade backar.
Gratis, visas i lokalen Vålån i Tipshuset på Vålådalens
Fjällstation. Max 30 personer.
Information och anmälan: 010 – 225 32 26
En dokumentärfilm från 2021 av Kurt Skoog, Michael
Sundberg och Anna Erlandsson. Filmen är 1 timme lång.

19.00-20.30

Jullovsdisco i Storstugan i Tipshuset. Hela familjen är
välkomna. Danslek, popcorn och saft utlovas!

Fredag 31 december
10.00-12.00

Skid- och snölekar för alla barn, samling vid
Skidleksområdet.

17.00 och framåt

Nyårsfirandet börjar med en nyårssupé i två sittningar, vi
rekommenderar den tidiga till barnfamiljer. Bokning sker i
Restaurangen. Vi skålar in det nya året tillsammans.

18:30

Fackelslalom Samling vid liften 18:30

Lördag 1 Jan
12.00–15.00

Korvgrillning i tältkåtan vid elljusspåret Vi finns på plats
med eld, korv & varm dryck till hela familjen!

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.

Söndag 2 Jan
10.00–12.00
16.00-16.45
Onsdag 5 Jan
09.00-10.45

Torsdag 6 Jan
16.00

Spårhäng vid vindskyddet vid elljusspåret Vi finns på plats
med eld & varm dryck vid elljusspåret.
Rörlighetspass (Funktionell styrka) med Liv i Sporthallen.
Anmälan i receptionen senast 12:00 samma dag.
Starta dagen med Naturum!
Följ med naturums guide på en kortare skidtur i ospårad
terräng i lugnt tempo. Här finns tid att samtala och ställa
frågor om allt du undrat över om natur, kultur och historia
i Vålådalen! Gratis, samling vid naturum, ta med egna
skidor. Ta med egna skidor! Max 8 personer, information
och anmälan: 010 – 225 32 26
”ATT BÄRAS AV SNÖ” – FILMVISNING
Välkommen på en resa genom skidans historia. En
dokumentärfilm som handlar främst om skidåkning i
ospårad terräng – den ursprungliga form av skidåkning
som varken kräver preparerade spår eller pistade backar.
Gratis, visas i lokalen Vålån i Tipshuset på Vålådalens
Fjällstation. Max 30 personer.
Information och anmälan: 010 – 225 32 26
En dokumentärfilm från 2021 av Kurt Skoog, Michael
Sundberg och Anna Erlandsson. Filmen är 1 timme lång.

