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Längdåkarläger i Sälenfjällen 
 

 

Välkommen till fyra dagars längdåkning i 

Dalarnas fjällvärld! 

I vinter ordnar vi två läger för dig som vill njuta 

av längdåkning och förbättra din teknik . 

Kanske laddar du för din första tur i 

Vasaloppsspåret, kanske har du åkt någon 

gång innan. 

Våra läger vänder sig inte till eliten, utan till 

motionsåkarna. Kan du inte valla, så ger vid 

dig en snabbkurs. Och vi delar med oss av våra 

erfarenheter. 

Boende: På vår gård i Högstrand strax norr om 

Sälens by. I anslutning till gården finns ett 

femkilometers träningsspår i skiftande 

terräng. Rum med dusch och toalett i nära 

anslutning till rummen. Mat och dryck ingår. 
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Vallabod finns såklart. Du tar själv med 

sängkläder. En lista på lämplig utrustning för 

övrigt får du i god tid före campen. 

Datum: Läger 1: 10-14 januari, läger 2:  7-11 

februari.   

 

Preliminärt Program: Dag 1 (onsdag) : 

Incheckning på kvällen, vallning. Dag 2,3 och 4 

(torsdag-lördag) : Heldagar med skidåkning. 

Aktuella förhållanden avgör vilka spår vi 

använder. Ibland tränar vi även i Trysil, 

avstånd cirka 75 kilometer. Dag 5 (söndag) : 

Skidåkning, utcheckning. 

Stanna längre? Vill du stanna ytterligare 

dagar? Hör av dig så löser vi det! Vi finns på 

plats och hjälper dig med våra kunskaper. 

Ansvarig ledare: Peter Held. Skåning som bott 

i Sälen stora delar av året de senaste 15 åren.  

Har skidat 18  gånger mellan Sälen och Mora, 

men åker mer för upplevelsens skull än för att 

jaga minuter. Äger gården där vi bor och 

skogsmarkerna kring gården. 

Vår vision: Våra läger har upplevelsen och inte 

tempot i fokus. Vi har kul när vi tränar, och vi 

blir faktiskt snabbare, starkare och bättre trots 

att vi sällan stressar. Snö och naturnära turism 

ligger oss varmt om hjärtat, och vi gör vad vi 

kan för att du ska trivas hos oss! 

Pris: SEK 2495. I priset ingår boende, mycket 

mat, hjälp med vallning, guidning. 

Max deltagarantal 12 personer. 

Upplysningar. Peter Held, 0418-442117 eller 

0707 533915. 

    

 


