
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

YOGA OCH LÄNGDSKIDÅKNING I GRÖVELSJÖN 

 

Den perfekta blandningen brukar våra deltagare säga. Yogapassen varieras 
mellan mjuka och långsamma till lite mer kraftfulla samt stilla meditation. 
Längdskidåkningen sker tillsammans med längdskidcoach med fokus på 
teknikutveckling men du har även tid för egen träning. Alla kan delta efter 
sina förutsättningar. 
 
Det här är både för dig som aldrig varit i 
närheten av yoga och för dig som vill upptäcka 
något nytt. Tränad eller inte – det spelar ingen 
roll. Grunderna finns i yin yoga och livsyoga, 
som vi även varvar med avspänning och 
meditation. Två förmiddagar har du möjlighet 
att vara med på en längdskidlektion med 
instruktör för att utveckla din längdskidteknik. 
På eftermiddagarna får du tid till egen 
skidåkning i spåren, på fjället eller bara vara och njuta i solen och snön. 
 
Genom att erbjuda yoga av olika slag samt tekniklektioner i längdskidåkning får du 
utöver utvecklande och avkopplande dagar med oss på Fjällstationen en 
uppsättning redskap med dig hem, som du kan använda i vardagen, din egen 
dagliga friskvård och för att fortsätta utveckla både din yoga och längdskidåkning. 
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INFORMATION OM ARRANGEMANGET 
 

Pris Medlemspris från 4 615 kr 

Datum Arrangemanget erbjud vid 2 tillfällen  

30/1-2/2, 19/3-22/3 2020 

 

Start (tid/plats) Torsdag ankomstdag. Incheckning är möjlig från 

klockan 15:00 / STF Grövelsjön Fjällstation 

 

Avslutning (tid/plats) Söndag avresedag. Utcheckning senast klockan 10:00 

/ STF Grövelsjöns fjällstation 

 

Deltagarant. (min/max) 7/20 (Arrangemanget kan komma att ställas in om ej 

min antalet uppnås) 

 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

 

För vem? Detta arrangemang riktar sig både till dig som är helt 

nybörjare på yoga och längdskidor och till dig med 

tidigare erfarenhet.  

 

Krav på erfarenhet och 

fysik 

Inga förkunskapskrav.  

 
DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi 

 

3 nätters boende. 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. 

 

Måltider 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. 
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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! 

 

Ledare/Guide Yogaledare och skidinstruktör 

Övrigt Fri WIFI på fjällstationen 

Bastu 

Afterfjäll plockbuffé vid köp av dryck 

Sällskapsrum med böcker och sällskapsspel 

Pingisbord 

TV rum 

Torkrum 

Möjlighet att använda tvättmaskin (köp av pollett krävs) 

 

 
PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

 

Torsdag   

18.30 – 20.00 Middag 

20.00 - 21.30  Information och mjuk Yoga 

 

 

Fredag  

07.30 – 09.00 Yoga  

09.00 – 10.00 Frukost 

10.30 - 11:30 Längdskidlektion grupp 1 

11:30 - 12:30 Längdskidlektion grupp 2 

12.00 – 14.00 Lunch 

14.00 – 16.30 Egen tid för skidåkning, bastu, vila o dyl.  

16.30 – 18.30 Yoga 

19.00   Middag 

 

 

Lördag  

07.30 – 09.00 Yoga  

09:00 – 10:00 Frukost 

10.30 - 11:30 Längdskidlektion grupp 2 

11:30 - 12:30 Längdskidlektion grupp 1 

12.00 – 14.00 Lunch 

14.00 – 16.30 Egen tid för skidåkning, bastu, vila o dyl.  

16.30 – 18.30 Yoga 

19.00   Middag 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/
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Söndag  

08.00 -09.00 Qigong och meditation  

09.00- 10.30 Frukost och utcheckning 

10.30- 11.30 Guidad visualisering och avslutning  

11.30 –14.00 Egen tid för skidåkning, promenad och lunch 

 

 
  

 
UTRUSTNINGSTIPS 

 

För arrangemanget yoga och längdskidor rekommenderar vi följande kläder 

och utrustning 

 

• Yogakläder (mjuka kläder, långa mjuka byxor + någon varm tröja och 

strumpor) 

• Yogamatta om du har, annars finns liggunderlag att låna 

• En fleecepläd eller stor schal för avslappningen 

• Skidkläder med underställ, mellanlager och ett skallager som skyddar mot 

vind.  

• Vantar, handskar och mössa 

• Längdskidpjäxor, längdskidor och stavar (finns att hyra) 

• Pannlampa om du vill åka längdskidor efter mörkrets inbrott 
 

 
OM OMRÅDET 

 
STF Grövelsjöns fjällstation är belägen 816 meter över havet på sluttningen till 
Långfjället. Från restaurangens panoramafönster ser du ut över gränsfjällen mot 
Norge. Den säregna naturen har inneburit att flera naturreservat och nationalparker 
bildats både på norska och svenska sidan om gränsen. 
 
 

 
HITTA TILL GRÖVELSJÖNS FJÄLLSTATION 

Buss 
Grövelsjön har dagliga bussförbindelser med Mora (ca 3,5 tim) genom linje 104 
och 396. Se Dalatrafikens hemsida för aktuell tidtabell.  
 
Tåg  
Boka Res Plus via www.sj.se. Sök din resa hela vägen från avreseort till 
slutdestination. Då får du alltid fram de avgångar som passar med olika färdsätt. 

http://www.sj.se/
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Och du har också resegaranti, så att eventuella förseningar inte påverkar 
möjligheten att komma fram till destination. 
 
Alla medlemmar i STF har 10-15 % rabatt på tågresor med SJ. Logga in via STF:s 
hemsida med ditt medlemsnummer. 
 
GPS-koordinater: N62.098541°, E12.312155° 
 

 
FRÅGOR OCH MER INFORMATION 

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. På 
STF Grövelsjöns fjällstations websida hittar du mer information om anläggningen 
och dess utbud. 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

Bokning Telefon: 010 1902360 (vardagar kl 09–18) 

 

Kontakt STF Gröelsjöns fjällstation :   grovelsjon@stfturist.se  

STF Grövelsjöns fjällstation telefon: 0253-596880 

Websida: www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation 
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