
 

 

YOGA OCH LÄNGDSKIDÅKNING I 
VÅRVINTER 

 
Under dessa dagar varvar vi mjuk och långsam Yinyoga med lite mer kraftfulla 
Livsyogaövningar, stilla meditation och egen tid för skidåkning eller 
promenader i underbar fjällnatur. För att delta i det här arrangemanget bör du 
ha yogat lite förut, men du behöver absolut inte vara expert. 
 
Tillsammans tränar vi styrka, rörlighet och balans för både kropp och själ – men 
utifrån din unika konstitution! Tränad eller inte – det spelar ingen roll. Grunden finns i 
mjuk yin yoga och livsyoga, som vi även varvar med avspänning och meditation. 
Ingen prestation – den får du lämna hemma! Vi kommer yoga eller göra qi gong ett 
pass på morgonen och ett pass på sena eftermiddagen. Du kommer få prova på 
olika yogaformer –Livsyoga, Yoga Nidra (avslappning) och den mycket lugna 
Yinyogan samt Qi gong en morgon. Två förmiddagar har du möjlighet att vara med 
på en längdskidlektion med instruktör för att bättra på din skidteknik. 
På eftermiddagarna får du tid till skidåkning på fjället eller i de välpreparerade 
spåren, promenader eller bara vara och njuta i solen och snön. Yogan ger positiva 
effekter på din fysiska träning. 
 
Genom att erbjuda både den mjuka yin yogan och den kraftfulla livsyogan med sin 
fokus på andning, mjukgörande kroppsövningar och meditation, får du en 
uppsättning redskap med dig hem, som du kan använda i vardagen som din egen 
dagliga friskvård för att hantera stress och oro eller motverka välfärdssjukdomar och 
allmän värk i kroppen. Du är unik – ta vara på dig själv och ditt liv, det är du värd! 
 
Ledare är Ewa Hansson och Barbara Frilund-Ekberg. Ewa är utbildad Livsyoga- och 
Kundaliniyogalärare. Barbara är utbildad lärare i Hathayoga, Yin yoga och 
Restorative yoga. 
 
Skidåkning 
Vid två tillfällen har du möjlighet att delta i en längdskidlektion i grupp med instruktör. 
Oavsett om du är nybörjare på längdskidor eller tränar för t ex Vasaloppet har du 
nytta av en tekniklektion i spåren. Självklart är det frivilligt. Vill du bara fokusera på 
yogan gör du det. 
Längdskidutrustning finns att hyra på fjällstationen, se avsnittet om utrustning. 
 
Start: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 1 18.30 med gemensam middag. 
Avslut: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 4 vid lunch 

 



Datum 
Yoga och längdskidåkning - fortsättning erbjuds 4 – 7/4. 

 
Deltagarinfo 
Min/Max: 6/20 
Minimiålder: 16 år i målsmans sällskap 
Förkunskapskrav: Du bör ha tidigare erfarenhet av yoga för att delta i detta 
arrangemang. Arrangemanget Yoga och längskidåkning – nybörjare som går av 
stapeln 31/1-3/2 riktar sig både till deltagare med tidigare erfarenhet och som är helt 
nya i yogavärlden. 

 
Resa 
Vi förespråkar ett hållbart resande så långt det är möjligt! Det går att resa till STF 
Grövelsjön Fjällstation kollektivt med tåg till Mora och därifrån anslutande länsbuss 
fram till fjällstationens entré. Boka Res Plus via www.sj.se där du söker din resa hela 
vägen från avreseort till slutdestination och har dessutom resegaranti. Då får du alltid 
fram de avgångar som passar med olika färdsätt och är säker på att komma fram till 
destinationen. Läs mer på: www.sj.se och www.dalatrafik.se. 
 

Mat och logi 
Bor gör du på STF Grövelsjön Fjällstation i delat eller eget 2- eller 4-bäddsrum i olika 
utföranden. Du bokar enkelt boendet som passar dig bäst på vår hemsida; där finns 
våra lediga rumstyper och vad de innebär! Är du osäker på vad som passar bäst är 
du välkommen att kontakta vår bokningsavdelning så hjälper de dig vidare. 
Slutstädning ingår alltid och linnepaket ingår i vissa rumstyper eller kan annars köpas 
till om du inte har med eget. 
 
All mat ingår i arrangemangets pris, från middag ankomstdagen till lunch eller 
lunchpaket på avresedagen. Alla måltider serveras inne på fjällstationens KRAV-
certifierade restaurang. Önskar du äta din lunch på fjället packar du själv i ordning ett 
lunchpaket från frukostbuffén. Kom ihåg att ta med en termos så att du kan dricka 
något varmt och en låda kan vara bra till lunchpaketet.  
Kom ihåg att anmäla om du har behov av specialkost! 

 
Utrustning 
För dig som önskar hyra utrustning går det självklart bra! Kontakta oss för hjälp med 
att boka utrustningen du behöver. 
Här hittar du allt som går att hyra samt priser! 
 

Information 
Vi vill passa på att informera om vår hemsida som du hittar på 
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon Här kan du bland annat hitta bilder, 
filmer, information om anläggningen och om detta arrangemang. 
 
Några veckor innan arrangemangets start skickar vi ut ett välkomstbrev med 
program, tips på utrustning att ta med på resan och annat smått och gott som är bra 
att veta. 
 
Med detta önskas du hjärtligt välkommen till STF Grövelsjön Fjällstation! 
Telefon: 0253 – 59 68 80 
E-post: grovelsjon@stfturist.se 
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