
Bild 

Älvdalen – skidläger klassisk teknik 

Njut av att snirkla dig fram i ett smalt skidspår bland snötyngda granar eller ta 
ut dig till max på ett motionslopp. På längdskidor kan du göra allt och det finns 
något som passar alla. Kom till Älvdalen och lär dig den klassiska tekniken av 
erfarna skidinstruktörer.  

Sportkullans erfarna instruktörer tar din skidåkning till nästa steg. Oavsett om du 
vill åka vinterns skidlopp snabbare eller göra skidåkning roligare är det här lägret 
för dig. Vi tränar tillsammans i tre dagar. Du får öva på det du vill bli bättre på och 
får tips som gör dig till en snabbare, modigare och säkrare skidåkare. Vi pratar 
träning, återhämning, skidteknik och vallning. 

Bor gör du i ett vackert gammalt hus som precis fyllt 100 år, byggt 1916. 
Hemtrevliga STF Älvdalen Tre Björnar Vandrarhem ligger i södra delen av Älvdalens 
centrum och där kommer vi att äta alla måltider. Tre Björnar bakar eget bröd, 
kokar sylt till  gröten samt använder sig av mycket ekologiskt och lokalproducerat. 
Vandrarhemmet är charmigt med högt i tak och gamla kakelugnar. Dubbel- och 
flerbäddsrum finns med toalett och dusch i korridoren. Ute på gården finns en 
vedeldad bastu som vi naturligtvis utnyttjar under lägret. 

Samling på vandrarhem Tre björnar på torsdag kväll för presentation av helgen och 
varandra. Två teknikpass under fredagen och lördagen med många övningar att ta 
med hem att träna på och ett teknikpass med möjlighet till långtur på söndagen. 
Filmning av teknik för senare genomgång under en av kvällarna. Prat och svar på 
funderingar kring träning och tävling, kläder och utrustning.   

Medlemspris per person 
4670 kr 
Enkelrumstillägg 
300 kr 

I priset ingår 
• Logi och mat på STF vandrarhem Tre björnar. Del i rum. 
• Lakan och handduk 
• Avresestäd 
• Helpension; frukost, lunch, eftermiddagsfika, middag 
• Bastubad i vedeldad bastu på gården 
• Skidspårsavgift under hela vistelsen 
• Fem instruktörsledda teknikpass där vi går igenom skejtens alla växlar. 
• Filmning av deltagarnas teknik och videoanalys 

Förkunskapskrav 
Inga. 

Bra att veta 



• Det finns en busshållplats precis utanför vandrarhemmet för dig som väljer 
att åka kollektivt. Tåget går till Mora station och där ansluter buss norrut 
knappa 40 km. 

• Boka på extra dygn i anslutning innan efter lägret. 

Dag för dag program. 
Bifogar sen. 
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