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Vägen till Hovfjället är klar
Ny pistmaskin med parkutrustning

Ökad kapacitet på snösystemet
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Hela familjens favorit
På Hovfjällets skidanläggning får du alla de upplevelser 
som den svenska fjällvärlden erbjuder –utan att behöva 
åka längre norrut än till Värmland. 

I en vidunderligt vacker natur finns snösäkra backar, 
omväxlande längdspår. På Hovfjället får du tid och möj-
lighet att verkligen njuta av en skön skidsemester. Här är 
allt enkelt, nära och präglat av en varmt personlig atmos-
fär som gör att både barn och vuxna trivs. Inte konstigt 
att så många av våra gäster kommer åter år efter år.

Åk i våra härliga backar eller njut av en tur på längden 
i orörd natur, få en bit mat och värme i vår mysiga res-
taurang eller prova någon av våra aktiviteter som finns i 
området, som turer med hundspann, snöskovandringar, 
klättervägg m.m. Efter en skön dag utom hus bor du i ge-
mytlig miljö på våra naturnära husvagnscampingar eller 
i någon av våra omtyckta stugor/hotell. Välkommen att 
upptäcka ett trivsamt och familjvänligt skidparadis!

Snösäkert
Det är en speciell känsla att åka på natursnö. På Hovfjäl-
let har vi alltid vintrar med gott om snö både i och utan-
för backarna, även då det kan vara snöfattigt på andra 
håll. För säkerhets skull har vi ändå ett utbyggt snösys-
tem. Snösäkrare än Hovfjället blir det inte. 

Mycket mer än skidåkning
Vill du vila från skidåkningen någon dag finns mycket 
annat att göra. Torsby centrum erbjuder mysig shop-
ping med över 50 butiker! Här finns även det populära 
TorsbyBadet och bowlinghall. Hos Camping 45 och Ab-
bas Stugby och Camping finns flera olika vinter- och 
sommaraktiviteter. Gillar du att fiska finns det många 
fina fiskevatten att prova lyckan i – vinter som sommar!   
Camping 45 erbjuder guidad fisketur och fiskekurs. I 
Hovfjällsområdet finns något för alla! ! 

Barnvänlig temperatur
En annan stor fördel är den jämna, behagliga temperatu-
ren som Hovfjället har hela säsongen. När termometern 
pekar på minus 25-30°C nere i dalen är det sällan mer 
än minus 8-10°C på fjället. Det är viktigt för en lyckad 
semester, inte minst för barnfamiljer. 

Sveriges sydligaste fjällnatur
Det är enkelt att ta sig till Hovfjället. Hit är det bara 35 
mil från Göteborg, Malmö 63, Karlstad 12, Oslo 18 eller 
Stockholm 42 mil. Du kör på bra vägar och hela familjen 
kommer hit utvilad och på gott humör efter bara några 
timmar. Väljer du Hovfjället har du din skidsemester på 
behagligt avstånd var du än bor i södra Sverige. Du tjä-
nar minst en resdag och hinner med flera skidsemestrar 
varje vinter.

Torsby Ski Tunnel
I Valbergsområdet norr om Torsby finns Sveriges första 
skidtunnel med världens enda inomhushall för skidskyt-
te. Här är det alltid perfekta spår oavsett väderlek. 

– Sveriges sydligaste fjällnatur

Alla trivs på  
vänliga Hovfjället
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Hovfjället erbjuder många längd- och turspår i 
fantastisk fjällnatur med milsvid utsikt! 

En fantastisk vinter
Den gångna vintern blev en succé. Hovfjället kunde 
erbjuda massor med snö, trots att det var snöfattigt på 
många andra platser. Dessutom blev Hovfjällets nya mo-
derna stugor snabbt en favorit bland kunder som lockas 
av liftnära, fräscht boende. Bilister och busschaufförer 
var överlyckliga över den breddade och delvis nya vägen 
till Hovfjället. Nu får vägen ny asfalt och blir ännu bättre. 
40 miljoner investerades förra året och det blev ett lyft för 
Hovfjället. Nu satsar vi framåt med bl.a. ny parkutrustad 
pistmaskin och utbyggt snösystem.

Naturreservat
Hovfjället naturreservat avsattes 1969 i syfte att dels be-
vara områdets naturmiljö dels att utveckla möjligheter-
na till friluftsliv. Inom vissa delar av reservatet skall ur-
skogsliknande vegetation bevaras. Många knotiga tallar 
är över 200 år gamla. Området ingår i EU:s Natura 2000.

Historia
Hovfjället bjuder på intressant natur och friluftsliv i 
form av vandringsleder, skidspår och slalombackar. Re-
dan på 1930-talet byggdes en stor raststuga söder om 
högsta punkten och bland ortsborna kom Hovfjället att 
bli ett populärt besöksmål vintertid för skidåkning. Un-
der 1960-talet började området försiktigt utvecklas med 
servering, tillfartsväg och en enkel släplift. Från denna 
ringa verksamhet har friluftsområdet vuxit och byggts 
ut till en modern anläggning. En stor modernisering ut-
fördes i mitten av 1980-talet. Sedan 15 år drivs anlägg-
ningen i privat regi.

Hôvfjäll
Namnet Hovfjället har vare sig med hästhovar eller 
kungligt hov att göra. Berget sticker nämligen upp som 
ett huvud över omgivningarna varför namnet är Huvud-
fjället – fast på värmländska blir det Hôvfjäll.
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Efterlängtat! Vägen till Hovfjället rustas rejält och den krogiga fjällvägen blir nu ett minne blott.

Naturmiljö och friluftsliv – när du är på Hovfjället 

åker du skidor mitt i  ett naturreservat.

Förra säsongen öppnade Hovfjällstoppens stugby och 

blev en succé direkt! 17 liftnära stugor med äkta ski-in 

ski-out på toppen av Hovfjället. 

Hovfjället har i alla tider varit ett populärt utflykts-mål. Denna bild är från mitten av 1960-talet.



NEDFARTER
Gröna pister
• Nalletassen
• Myrstigen
• Bäverlutet
• Uttersvängen
• Rävrakan

Blå pister
• Lofallet (nedre delen)

Röda pister
• Vargstupet
• Sorkpisten
• Lofallet (övre delen)
• Älgstråket

Svarta pister
• Harsprånget
• Järvstupet
• Björnfallet
• Puckelpisten

LIFTAR
• Trestolsliftar: 1
• Knappliftar: 4
• Släpliftar: 1

LÄNGD
Passa på att prova våra om-
växlande tur- och längdspår. 
Packa kaffe och smörgås i 
ryggsäcken och ta dig se-
dan fram i tystnad mellan 
snötyngda granar i en orörd 
natur. Det är en upplevelse 
som slår det mesta. Samman-
lagt har Hovfjället 22 kilo-
meter längdspår. Vi är kända 
för de fina förutsättningar 
vi kan erbjuda för både 
motionärer och elitåkare.



SKIPASS

Antal dagar Vuxen Barn/ Senior

1 dag 285 230
2 dagar 500 405
3 dagar 690 575
4 dagar 850 690
5 dagar 980 800
6 dagar 1110 885
7 dagar 1185 980
8 dagar 1260 1030
9 dagar 1315 1075
10 dagar 1370 1115

1,5 dagar (em+1 dag) 460 370
2,5 dagar (em+2 dag) 620 500

2 valfria dagar 535 420
3 valfria dagar 765 600
5 valfria dagar 1085 865
10 valfria dagar 1795 1210

1 timma 125 95
2 timmar 185 150
3 timmar 235 180
4 timmar 255 200

Nalletassen 1 dag 140 100

Klippkort 1 tur 55 45
Klippkort 5 turer 175 155
Klippkort 10 turer 335 275

Säsongskort 2585 1960

Keycard 60 60

Vuxen 16-62 år, barn 8-15 år, senior över 
63 år. Gratis för knatte 7 år eller yngre 
som bär hjälm och åker med någon 
vuxen (dock krävs ett Keycard).

LÄNGDÅKNING (barn upp till 12 år gratis)

Antal dagar från 13 år Grupp*

Dagkort 70 60
2 dagar 135 110
3 dagar 190 165
4 dagar 245 210
5 dagar 290
6 dagar 330

Säsongskort 700

* Grupp minst 20 personer

SKIPASS

ÖVRIGT
Dreampark, Snökanonsystem, 
Skidskola, Sportservice, 
Restaurang, Boende, 
Husvagnscamping, 
Servicebyggnad, Aktiviteter

Låg fart!

Nyhet! 
Stugby Ski in / ski out



SKIDSKOLA 

Grupper* lekt.tid 3 dagar 2 dagar 1 dag

Snögubbar 50 min 500 395 185
Snöstjärnor 80 min 600 450 225
Glidare 80 min 600 450 225

* Grupperna startar måndagar och fredagar

Privat lekt. tid 1 pers 2 pers 3 pers flera
Per person 60 min 500 325 265 220

Skolor, större grupper och träningsläger för klubbar, begär offert.

SKIDSKOLA
Passa på att hänga med i någon av våra skid- eller snow-
boardskolor. Vi har erfarna instruktörer med många tips 
till både nybörjare och avancerade åkare.

Vi ordna skidskola för Alpint, Snowboard, och längdskid-
åkning. Har du andra önskemål, var inte rädd att fråga, vi 
försöker alltid ställa upp.

Vi har olika alternativ på kurser som passar den som ald-
rig åkt eller den som redan kan. Undervisningen sker i 
grupp (endast för alpint) eller i privatlektioner.

Grupper
Alpina grupplektioner kan bokas från måndag till onsdag 
(3 lektioner) eller från fredag till söndag (3 lektioner). Det 
går även att boka färre dagar om man vill, villkoret är då 
att man bokar från och med startdagen för grupperna, 
alltså måndag eller fredag.

Barn som aldrig åkt förut. 
Lägsta ålder 4 år. Äldre 
barn som lär sig fort bruka 
bli uppflyttade till en annan 
grupp efter någon lektion.  

Barn som åkt lite förut och 
kan bromsa och åka lift. Tar 
sig ned i gröna backar , det 
vill säga kan åka i Nalletas-
sen.

Barn som tar sig ner i blå och 
röda backar och kan svänga 
och bromsa utan problem. 
Här åker vi i de lite brantare 
backarna och kanske testar 
vi även på portar.

Unna dig en privatlektion. 
Då får du exakt den hjälp just 
du behöver. Oavsett om du 
är nybörjare eller avancerad 
åkare skidåkning har våra 
skidlärare värdefulla tips.

Är det första gången på snö? Har du inga skidor? Kän-
ner du dig stel och osäker? Eller vill du lära dig carving? 
Oavsett vilket så hjälper vi dig att hitta flytet och säker-
heten. Du kan boka privatlektioner där du sätter nivån 
själv, grupplektioner om efterfrågan finns.

Snowboard Både nybörjar- och fortsättningskurser. Även 
privatlektioner. Är ni tre personer eller fler kan vi göra en 
privatgrupp - ring för pris.

Privatlektioner



HYRA - SKIDSERVICE

RESTAURANG
På toppen av berget ligger Nya Hovfjällsrestaurangen.

I en timrad restaurang med rustik miljö äter du mid-
dag eller tar något att dricka i puben medan du njuter 
av utsikten.

Vi har öppet varje dag och serverar dagens lunch till 
”svultna” skidåkare. Fredag och lördag är det Buffé el-
ler à la Carté på kvällen och titt som tätt ställer vi till 
med After Ski eller annan happening.

Uthyrning
Har du ingen utrustning, eller är du trött på att släpa med 
den? Kom då till vår skiduthyrning och hyr eller köp precis 
det du behöver. Vi har utrustningar till alpint, snowboard, 
längd och telemark. Det är bekvämt att hyra hos oss och 
dessutom kan du vara säker på att du alltid har en modern 
och säker utrustning. Vi ger dig din utrustning snabbt och 
smidigt till ett förmånligt pris.

Skidservice
Vi har en komplett skidverkstad med moderna slip- och 
vallamaskiner. Vi utför även stenslipning av belag på längd- 
och alpinskidor. Håller du din utrustning i trim blir det 
ännu roligare med skidåkning och du får ut mer av semes-
tern. Vi slipar när du sover - vi vallar när du äter !

UTHYRNING (Prisexempel)

1 dag 2 dag 3 dag 4 dag 5 dag 6 dag följ 

Alpint standard (vuxna) 24 5 420 540 640 725 825 75
Alpint stand.(barn 8-15 år) 200 340 440 520 590 650 70
Alpint stand. (knatte -7 år) 165 275 360 425 485 555 65

Alpint avancerad (vuxna) 335 575 740 870 990 1090 95
Alpint avanc.(barn 8-15 år) 270 460 590 695 790 880 80

Längd (vuxna) 160 255 340 410 475 535 55
Längd (barn 8-15 år) 135 220 295 365 425 475 45
Längd (knatte -7 år) 95 155 205 245 275 305 25

Snowblades, snowboard och telemark; se Alpint standard

UTHYRNING (Prisexempel) 

1 dag 2 dag 3 dag 4 dag 5 dag 6 dag följ.

Endast skor (vuxna) 130 215 290 355 410 455 40
Endast skor (barn 8-15 år) 105 175 230 280 325 365 35
Endast skor (knatte -7 år) 70 110 145 180 210 240 25

Endast skidor (vuxna) 215 365 475 560 635 700 60
Endast skidor (barn 8-15 år) 170 290 375 440 500 555 45
Endast skidor (knatte -7 år) 130 220 285 340 385 425 35

Multihyra (vuxna) 360 610 790 935 1060 1170 85
Multihyra (barn 8-15 år) 290 495 640 755 855 945 70
Multihyra (knatte -7 år) 220 370 480 570 640 690 50

SKOLOR OCH STÖRRE GRUPPER

Grupper och skolor måste förboka för att vara säkra på att få 
utrustning och för att vi ska kunna säkerställa snabb betjäning.



HOVFJÄLLSTOPPENS STUGBY  
Telefon bokning 0560-145 45,  
karleric@hovfjallet.se, www.hovfjallet.se

Stugor på toppen av Hovfjället,  
Ski in / ski out

På Hovfjällstoppen hittar du 
dessa nybyggda och bekväma 
stugor. Det attraktiva läget gör det 
enkelt att åka skidor. Stugorna är 
utrustade med 3 sovrum och ett 
sovloft. 1 sovrum med dubbelsäng, 
2 sovrum med våningssäng och ett 
sovloft med dubbelsäng. I stugorna 
finns braskamin, bastu, torkskåp, 
fullt utrustat kök med kyl, frys, 
spis och ugn, diskmaskin, kaklat 
duschrum och toa med golvvärme, 
en toa till med mera.

BOENDE

HOVFJÄLLSTOPPENS STUGBY 

Vecka nr.
Vecka 

Sön-Sön
Kort vecka 
Sön-Tors

Weekend 
Tor-Sön

v.49-51 — — 30008

v.52 10500 6250 7550
v.1 13500 7750 6000
v.2-3 5500 30007 3900
v.4 6000 30007 5250
v.5-6 8500 4250 6250
v.7 13500 7750 7750
v.8-9 11500 6450 7150
v.10-11 10500 5250 7150
v.12 6500 4250 5950
v.13 1050010 4250 75009

v.14 500011 300012 3000

7) 1000 kr/dygn  8) fre – sön  9) tor – mån  
10) sön – mån   11) mån – sön  12) mån – tors

I Hovfjällets närhet finns många bra boendealternativ. 
Stugbyar, familjära pensionat, prisvärda van drarhem, 
hotell, eller privatägda stugor. För dig med egen husvagn 
finns flera vinteröppna husvagscampingar och för större 
sällskap finns det många anläggningar som erbjuder bra 
gruppboenden. 

Bokning kan ske genom att 
kontakta anläggningen direkt 

via telefon, fax eller e-post. 
De flesta anläggningarna 

erbjuder också bok-
ning online. Det går 

även bra att kontakta 
Torsby Turist byrå. 

Många rese-
arrangörer 

erbjuder  paket-
resor till Hovfjället. 

Bokning sker då direkt 
genom resebolaget.



VÄGSJÖFORS HERRGÅRD  
Telefon 0560-313 30 
info@vagsjoforsherrgard.com 
www.vagsjoforsherrgard.com
Hotell och vandrarhem, konferens- och lägergård.

Vid foten av Hovfjället, i nära anslutning till europaväg 45, ligger
Vägsjöfors Herrgård, med utsikt över sjön Brocken. Denna vackra
bruksherrgård, från början av 1800-talet, fungerar idag som både
hotell/vandrarhem och kurs-/lägergård.
Här finns ett varierat boende med ett 90-tal bäddar i enkel-, dubbel- 
eller flerbäddsrum. Nyrenoverade hotellrum i gammal herrgårdsstil
eller enklare vandrarhemsboende. Där till finns ett par lägenheter 
för självhushåll, också de smakfullt renoverade.
Helt nybyggd bastu- och duschanläggning med torkrum samt vall-
ningsbod. Sällskapsrum, trivsamma samlingslokaler och två stora 
matsalar gör gården utmärkt för såväl enskilda gäster som större 
grupper. Flera av rummen samt konferensrummen har internetupp-
koppling.
Vägsjöfors Herrgård kan erbjuda såväl självhushåll som helpension, 
liksom daglig lunchservering. Middag på kvällen kan bokas av både 
boende på gården och andra intresserade. Vägsjöfors Herrgård ägs 
och drivs av Svenska Missionskyrkan i Värmland. Vi har valt att ha 
en alkoholfri miljö.

VÄGSJÖFORS HERRGÅRD

Hotellboende (per person) dubbelrum
- Logi & frukost 585 / 485 *
- Halvpension 750 / 650 *

* det lägre priset avser enklare hotellstandard med toa/dusch i korridor.

Vandrarhem 205 / pers

Lägenhet 1 150 / dygn 4 200 / vecka

Barnrabatt tillämpas. I vandrarhem och lägenhet ingår ej 
lakan och handdukar. Detta kan hyras för 70:-/set.
För lägerskolor och andra grupper offererar vi gärna pris. 
Matserveringen har begränsat öppethållande under lågsäsong, 
varför hel- och halvpension under denna period inte alltid 
kan erbjudas enskilda gäster. Ring för mer information.

LILLVIK STUGBY    
Tel 0560-145 45, (fax 312 35), karleric@hovfjallet.se 
Tel 0560-313 30, (fax 311 42), info@vagsjoforsherrgard.com 
www.stuga-varmland.se

Stugor

Lillvik Stugby i Vägjöfors ligger ett stenkast från sjön Brocken  och ca 
8 km från Hovfjällets skidanläggning. Nio stora och rymliga stugor 
om 60 kvm. Totalt 6 bäddar fördelade på tre sovrum (två med vånings-
sängar och ett med dubbelsäng). Kök, stort vardagsrum med TV och 
braskamin (ved ingår). Badrum med dusch och toalett, torkskåp. Från 
vardagsrummet stiger man ut på en stor veranda med utsikt mot sjön. 
Vintertid är det framförallt Hovfjället som lockar med skidåkning, 
men även det fina läget intill sjön inbjuder till utflykter under soliga 
vinterdagar. Under sommaren kan du bada och fiska i sjön. I Hov-
fjällsområdet finns också fina utflyktsmål. På hösten finns många bra 
bär- och svampmarker att ösa ur – det är bara att ta för sig! 

LILLVIK STUGBY

Veckonr
Vecka 
sö-sö

Kortvecka  
sö-to

Långhelg 
to-sö

Stuga 6 bäddar 
v.49-51 — — 12008

v.52 3500 25001 3000
v.1 4500 3800 2900
v.2-6 3400 2100 2800
v.7-8 4800 3400 3800
v.9-12 4200 2900 3300
v.13 420010 2900 38009

v.14 300011 200012 2000

1) 950 kr/dygn  8) fre – sön  9) tor – mån  
10) sön – mån   11) mån – sön  12) mån – tors
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ABBAS STUGBY OCH CAMPING
Telefon 0046-(0)560-310 38 
info@abbasstugby.se 
www.abbasstugby.se
Stugor, Camping, Restaurang, Aktiviteter

Hos Abbas är det inte bara kvalitets boende som gäller, vill man ha 
lite mera utöver det vanliga då är nästan det mesta möjligt. Skrädda 
sy din semester med olika vinter aktiviteter, bl.a. ridning, hundspann, 
vargsafari, snöskovandringar m.m. Eller testa restaurangen med sina 
goda rätter av närproducerade produkter. Vi har öppet för dig året 
runt, flexibel bokning gäller, boka denna period som passar dig.

Förtjust i mountainbiking?! Abbas MTB Specialist har bl.a. guidade 
turer, gps-tracks, officiell Trek Testcenter. Nyhet! Abbas MTB Specia-
list har öppnat Sveriges första Trek Profile Store. För mera informa-
tion: www.mountainbikeadventure.se.

ABBAS STUGBY OCH CAMPING  

Stuga / natt lågs. högs.
Exklusiv 6-bädds * 1000 1200
4-6 bädds * 600 840
5-bädds * 640 800
4-bädds * 500 685

campingstuga 2-bädds ** 
campingstuga 4-bädds **

395
495

Slutstädning stugorna  
fr. 200 kr (är obligatorisk).  
Sängkläder 80 kr. Handdukar 80 kr. 

Camping natt
Campingplats **
El sommar
El vinter

190
50
95

 (inkl 1 bil, 2 personer) 

Tillägg för extra tält 50 kr/dygn. 
Extra person 20 kr/dygn.

*  Separat el-avräkning tillkommer.
** Duschpengar ingår i priset, 
 bastu gratis (på beställning).

CAMPING 45      
Telefon 0560-311 69  
info@camping45.com,  
www.camping45.com
Miljövänlig familjcamping och stugby

I Överbyn vid foten av Hovfjället och direkt intill väg E45 ligger vår 
familjeanläggning med 10 stugor och 28 campingplatser. Naturskönt 
läge vid Hovfjället Naturreservat, bara 8 km till skidanläggningen. 
Gångavstånd till livsmedelsbutik och bensinstation samt nära till 
restaurang. Vi erbjuder vänlig och personlig service för hela fami-
lien. Husdjur är välkommna på vår anläggning. Samlingslokal med 
TV och DVD, lekhörna, bibliotek och kostnadsfritt trådlöst internet. 
Tvättstuga, torkskåp. Fina vintersäsongsplatser. 
I omgivningen finns eljusspår, turspår till Hovfjället, märkta vand-
ringsleder och flera sjöar med möjlighet till skid- och skridskoåkning 
eller isfiske. Eller varför inte njuta av vår trevliga, vedeldade bastu på 
kvällarna? 
Anläggningen är miljöutmärkt och TourQuality kvalitetssäkrad. Mer 
information och inspiration finner du på vår hemsida!

CAMPING 45

Campingstuga Dygn Vecka
4 pers
4 pers. m. WC/dusch
6 pers. m. WC/dusch
Hyrhusvagn 2-3 pers.

360
590
750
350

2160
3540
4500
2100

Husbil / husvagn inkl 5 pers.
inklusive elavgift 
exklusive elavgift

195 
145

1170 
870

Säsong från 2 900 kr (el tillkommer)

Vedeldad bastu ca 3 tim
Bastuhanddukar 2 st/pers.

Slutstädning stuga 
Sängkläder per pers. 

Isfiske med guide (per pers)
Prisexempel heldag

200  
30

350/450
50

600

Kiosk och fiskeshop

Camping vintersäsongs-
plats, inklusive ett ski-

pass säsongskort eller 2 
längdåknings säsongskort 

till ett pris av 8500 kr.*



VALBERGSÄNGEN  
SPORTHOTELL  
Telefon 0560-136 30, fax 0560-136 32  
Telefon restaurangen 0560-129 00 
info@valbergsangen.se, www.valbergsangen.se
Sport- och konferenshotell, restaurang

Valbergsängen Sporthotell är en helt nybyggd sport-, 
rekreations och konferensanläggning belägen endast 1,5 
km från Torsby Centrum, mitt i Valbergets friluftsområde 
och med gångavstånd till skidtunneln. Valbergsängen 
erbjuder både hotell och vandrarhemsboende. 
Vandrarhemmet består av totalt 120 bäddar fördelade på 6 
olika hus. Du bor i dubbelrum som alla har TV och fri tillgång 
till trådlöst internet. Maten lagar du i våra stora välutrustade 
kök. Här finns även tillgång till tvättstuga och torkmöjligheter.
Vår hotellavdelning består av 32 bekväma rum varav 20 enkel-
rum och 12 dubbelrum. Alla rum har privata badrum med toa-
lett och dusch, TV och trådlöst Internet. Frukost ingår i login.
Eget hus. Du kan även välja att hyra ett eget hus på 140 m2 med 
plats för upp till 10 personer. Husen innehåller 5 sovrum varav 
två har våningsängar och övriga tre har enkelsängar som lätt 
kan ställas ihop till dubbelsängar. Stort gemensamt kök med 
diskmaskin och mikro. Två stora badrum med dusch och toa-
lett samt tvättstuga med tvättmaskin och tork möjligheter. Alla 
rum inklusive köket har TV, och ni har full tillgång till trådlöst 
Internet.
För dig som vill röra lite extra på dig så finns ett stort gym på 
anläggningen. En skön avslutning på dagen är ett besök i vår 
bastuavdelning. Här finns även en restaurang med frukost och 
daglig lunchservering.

VALBERGSÄNGEN

Vandrarhem per natt
Del i dubbelrum 280
Enkelrumstillägg 60

Bäddset 130 kr inkl 
handduk och badlakan

 

Hotell per natt
Enkelrum 795
Dubbelrum 1095

inkl frukost

Stugpriser stuga
vecka sön-sön
kortvecka sön-tor
långweekend tor-sön
weekend fre-sön

7495
3995
3695
3295

GAMMELBYN  
Telefon bokning vinter 0560-145 45, info 0560-302 70 
gammelbyn@welcome-scandinavia.com, www.gammelbyn.se
Stugor, aktiviteter, äventyrskonferenser, jakt, m.m.  
Restaurang o pub öppen vid speciella arrangemang.

Strax norr om skidanläggningen och natur reservatet Hovfjället (9 km) 
ligger “Gammel byn Hovfjället” på en sydsluttning ner mot den vackra 
Rattsjön. De 22 knuttimrade stugorna i “Tyrolerstil” är på ca 30 m² 
och utrustade med pentry, toalett med dusch, TV och sex fasta bäd-
dar varav två på stugloftet. Vi har även en 8-bädds stuga (nr 24) på ca 
60 m² med braskamin och en 5-bädds stuga (nr 25) där extrasäng kan 
ordnas. Båda dessa stugor har öppen spis (ved ingår) och TV.
Gammelbyn erbjuder service i forma av reception, fullt utrustat kon-
ferensrum, bastu m.m. För större grupper finns även möjlighet att bo-
ka restaurangen, pub- eller festkvällar i den rustika timmerlogen samt 
en äkta finsk rökbastu vid Rattsjöns strand.
Enklare längdspår finns vid stugbyn, i övrigt hänvisar vi till de ut-
märkta spåren uppe på Hovfjället. Snöskouthyrning. Bra vinterfiske i 
Rattsjön. Till lanthandel i Vitsand är det 4 km. 

GAMMELBYN HOVFJÄLLET

Veckonr
Vecka 

sö-sö
kortvecka  

sö-to
Långhelg 

to-sö

6-bäddsstugor 33 m2

v.51-52 3600 25004 29005

v.1 4400 35005 29004

v.2-6 3100 20001 23002

v.7-8 4400 31004 35005

v.9-12 3600 25004 29005

v.13 440010 — 4 35005/9

v.14 310011 17001/12 — 2

8-bädd (nr 24) ca 60 m2.
5+1 bädd (nr 25), 6+1 bädd (nr 26) 
v.49-51 — — 14008

v.52 3700 31001 3100
v.1 4700 4000 3200
v.2-6 3600 2300 2900
v.7-8 4900 3600 3900
v.9-12 4400 3100 3500
v.13 440010 3100 39009

v.14 300011 200012 2000

Tillägg
Slutstädning
Linnepaket
Barnstol
Barnsäng
Husdjur
Tvättmaskin
Snöskor

600
150

85
85

150
30
80

1) 800/dygn  2) 900/dygn  3) 950/dygn
4) 1000/dygn  5) 1300/dygn  8) fre – sön   
9) tor – mån  10) sön – mån  11) mån – sön   
12) mån – tor   



FENSBOL HOTELL OCH VANDRARHEM

Hotell (per natt, inkl frukost) Standard
Enkelrum 695
Dubbelrum 1090
Familjerum (2 vuxna, 2 barn) 1395
Extrasäng 350
Barnsäng/Resesäng Gratis

Vandrarhem (per natt*)
Per person 240
Sänglinne/Handdukar 100
Frukost 80

*frukost, sänglinne och handdukar ingår ej

FENSBOL HOTELL  
& VANDRARHEM 
Telefon 0560-42000, fax 0560-42014 
Fensbol.hotell@telia.com  www.fensbolhotell.se

Hotell och vandrarhem

Fensbol Hotell & Vandrarhem ligger alldeles intill E45  
7 km söder om Hovfjället och 12 km norr om Torsby och 
Skidtunneln. 

Hotell
Vår hotelldel består av stora, rymliga dubbelrum med bädd-
bar soffa som ger 2 extra sovplatser.  Pga. av rummens storlek 
känns det inte trångt med soffan uppbäddad. Samtliga hotell-
rum har TV, samt dusch & toalett med golvvärme. Frukost in-
går i priset.

Vandrarhem
I vandrarhemmet sover du gott i ”riktiga” sängar.  2-5 bäddar 
per rum. Du delar gemensamma hygienutrymmen som är ny-
renoverade. Samtliga måltider kan köpas till i vår matsal/bar. 
Gemensamt TV-rum med tidningar, böcker & lekhörna.
I vår matsal/bar serveras frukost, lunch & middag till humana 
priser. Vi baserar maten på främst på lokala råvaror och ord-
nar specialkost vid behov. Lunchpaket att ta med till backen/
på skidturen finns.
Bastu, Gym, Klassisk Gymnastiksal, Trådlöst internet och Bar 
är tillgängligt för alla våra gäster.

SAHLSTRÖMSGÅRDEN  
Telefon 0560-100 26, fax 0560-68 91 80 
info@sahlstromsgarden.se 
www.sahlstromsgarden.se
Hotell, restaurang, konferens, hantverksbutik, konstutställning

Strax utanför Torsby centrum, ca 25 km från Hovfjället, ligger Hotell 
och Restaurang Sahlströmsgården. 30 personligt inredda dubbelrum 
där gammalt och nytt förenas. Rummen har trägolv, kaklat badrum, 
tv samt kostnadsfritt trådlöst internet. Alla rum har en underbar 
utsikt över Sirsjön. 

Slå er ner vid den sprakande 
brasan i vår restaurang och njut 
av en god middag efter en heldag 
i skidbacken. 

5 minuter till Torsby centrum med 
badhus, bowlinghall och bio med 
3D. 5 km till Torsby Ski Tunnel.

SAHLSTRÖMSGÅRDEN

Pris från 595 kr

Barnrabatter tillämpas. 
Kontakta oss för mer information!



KVÄLLSJÖN    
STUGBY  
Tel 0560-145 45 (fax 312 35), 
karleric@hovfjallet.se 
Stugby
Ligger vackert på sluttningen 
ner mot Kvällsjön ca 10 km 
från skidanläggningen och 1 
km från lanthandel. Nio fullt 
utrustade stugor med 4-8 bäd-
dar. 
Stugorna har tre separata sov-
rum (6-8 bäddar), allrum med 
TV, fullt utrustat pentry/kök, 
torkskåp, toalett och dusch. 
Stugorna är fräscha och delvis 
nyrenoverade.
Förutom den Nordvärmländ-
ska vildmarken med mycket 
fina strövområden så är det 
nära till sjö, bad och fiske. 

KYRKONÄS STUGBY   
Tel 0560-145 45 (fax 312 35), 
karleric@hovfjallet.se
Stugby
Kyrkonäs stugby ligger på slutt-
ningen ner mot sjön Brocken 
och består av fem fullt utrusta-
de och rustikt inredda stugor av 
varierande storlek o utseende, 
4-6 bäddar. Pentry, toalett med 
dusch, TV. 
Avståndet till skidanläggning-
en är ca 10 km, och till lanthan-
del ca 4 km.

KYRKONÄS STUGBY 

Veckonr
Vecka 
sö-sö

Kortvecka  
sö-to

Långhelg 
to-sö

6-bäddsstugor 
v.49-51 — — 10008

v.52 3200 24004 2600
v.1 4200 3500 2700
v.2-6 3000 19003 2500
v.7-8 4400 3200 3500
v.9-12 3700 26004 3100
v.13 370010 2600 35009

v.14 270011 170012 1700

3) 600 kr/dygn  4) 700 kr/dygn  8) fre – sön   
9) tor – mån  10) sön – mån  11) mån – sön   
12) mån – tor

KVÄLLSJÖNS STUGBY 

Veckonr
Vecka 
sö-sö

Kortvecka  
sö-to

Långhelg 
to-sö

4-bäddsstugor/husvagnar
v.49-51 — — 8008

v.52 2900 18003 2300
v.1 3800 3100 2000
v.2-6 2600 16001 1900
v.7-8 3800 2700 3100
v.9-12 3100 1700 3100
v.13 310010 1700 31009

v.14 250011 150012 1500

6-bädd  
v.49-51 — — 10008

v.52 3200 24004 2600
v.1 4200 3500 2700
v.2-6 3000 19003 2500
v.7-8 4400 3200 3500
v.9-12 3700 26004 3100
v.13 370010 2600 35009

v.14 270011 170012 1700

8-bäddsstugor 
v.49-51 — — 12008

v.52 3500 27006 2900
v.1 4500 3800 3000
v.2-6 3300 2100 2800
v.7-8 4700 3500 3800
v.9-12 4000 2900 3400
v.13 400010 2900 38009

v.14 300011 200012 2000
1) 400 kr/dygn  3) 600 kr/dygn  4) 700 kr/dygn
6) 900 kr/dygn  8) fre – sön   9) tor – mån
10) sön – mån  11) mån – sön   12) mån – tor

HOVFJÄLLET   
CENTRUMHUSET 
Tel 0560-145 45 (fax 312 35), 
karleric@hovfjallet.se  
Rum, vandrarhemsboende, 
ski in / ski out
På gångavstånd från liften lig-
ger detta boende mitt i back-
en, du sätter på skidorna utan-
för dörren och glider iväg. Rum 
med 4- och 6-8 bäddar. Vå-
ningssängar (ena bottensängen 
är dubbel). I rummet finns kyl-
skåp, bord, stolar, vattenkokare 
och TV. 
På tredje våningen finns ”Äl-
gen”, ett 60 kvm stort rum med 
5+3 bäddar och egen dusch/
WC. 
Centralt i huset på botten-
våningen finns allrum, kök,  
disk utrymme, bord, stolar och 
stor TV. Här finns också du-
schar och toaletter.

HOVFJÄLLET CENTRUMHUSET  

Veckonr
Vecka 
sö-sö

Kortvecka  
sö-to

Långhelg 
to-sö

4-bäddsrum
v.49-51 — — 12008

v.52 3400 23005 2700
v.1 4100 3800 2600
v.2-6 3100 23003 2500
v.7-8 4400 3500 3500
v.9-12 3600 26004 3100
v.13 410010 2600 36009

v.14 250011 160012 1800
6-8 bäddsrum
v.49-51 — — 14008

v.52 3600 25006 3000
v.1 4300 4000 2800
v.2-6 3300 25005 2700
v.7-8 4600 3800 3800
v.9-12 3800 28005 3300
v.13 430010 2800 38009

v.14 270011 180012 1800
5 Älgen, 5+3 bäddar
v.49-51 — — 16008

v.52 3800 28007 3300
v.1 4500 4200 3000
v.2-6 3500 27005 3000
v.7-8 5000 4000 4000
v.9-12 4000 30005 3600
v.13 450010 3000 40009

v.14 300011 200012 2000
3) 600 kr/dygn   4) 700 kr/dygn  5) 800 kr/dygn
6) 900 kr/dygn   7) 1000 kr/dygn  
8) fre – sön   9) tor – mån   10) sön – mån  
11) mån – sön   12) mån – tor

HOVFJÄLLETS   
STUGBY  
Tel 0560-145 45 (fax 312 35), 
karleric@hovfjallet.se 
Stugby
Hovfjällets Stugby består av 
10 st fullt utrustade stugor på 
60 m² med 6 bäddar i två sov-
rum. Pentry, toalett med dusch, 
torkskåp, några med braska-
min, TV.  Dessutom finns 1 st 
4-bädds och 1 st 9-bädds, båda 
med braskamin. Två av stugor-
na har bastu.  Stugorna ligger i 
tre olika områden, 4-5 km från 
skidanläggningen på Hovfjäl-
let. Reception med nyckelut-
lämning finns på Hovfjället. VISTELSE BROCKENSTRAND  

Telefon 0560-300 72   info@brockenstrand.se 
www.brockenstrand.se  

Vandrarhem i Vitsand, ca 25 km norr om Torsby och 10 km från 
Hovfjället. Nära sjön Övre Brocken, natur och fridluftsliv. I när-
området finns massor med möjlighet till rekreation och motion, 
t.ex. skidåkning på Hovfjället, bärplockning, promenader, jakt 
och fiske.
Brockenstrands vandrarhem kan erbjuda ett 70-tal bäddar i 2- 
och 4-bäddsrum. Det finns tre pentry för enklare matlagning 
(självhushåll). Dessutom en stor samlingslokal med konferens-
utrustning och tre mindre 
sällskapsrum med TV, video 
och lekhörna. I anläggningen 
finns ett bibliotek för våra be-
sökare. Ett storkök och matsal 
med plats för 60 matgäster. Vi 
har därmed möjlighet att ta 
emot både större och mindre 
sällskap liksom familjer och 
enskilda gäster. 

HOVFJÄLLETS  
HUS VAGNS-
CAMPING 
Tel 0560-313 00 (fax 312 35), 
karleric@hovfjallet.se 
Bara några meter från liftarna 
ligger Hovfjällets Husvagns-
camping. En unik möjlighet att 
bo “mitt i backen”. En förstklas-
sig anläggning med plats för 
146 husvagnar! I direkt anslut-
ning ligger servicehuset (rast-
stugan) med duschar, toaletter, 
kök, bastu och tvättmaskiner. 
Öppet endast vintertid.

HOVFJÄLLETS  
HUSVAGNSCAMPING

Bo mitt i backen!  
Pris säsong exkl. el  7 700:-

Dygn och vecka finns också. 
Ring  0560-313 00 för info. 
Obs! Endast öppen vintertid.

HOVFJÄLLETS STUGBY  

Veckonr
Vecka 
sö-sö

Kortvecka  
sö-to

Långhelg 
to-sö

6-bäddsstugor standard
v.49-51 — — 10008

v.52 3200 24004 2600
v.1 4200 3500 2700
v.2-6 3000 19003 2500
v.7-8 4400 3200 3500
v.9-12 3700 26004 3100
v.13 370010 2600 35009

v.14 270011 170012 1700

6-bäddsstugor extra utrustade
v.49-51 — — 12008

v.52 3500 27006 2900
v.1 4500 3800 3000
v.2-6 3300 2100 2800
v.7-8 4700 3500 3800
v.9-12 4000 2900 3400
v.13 400010 2900 38009

v.14 300011 200012 2000

9-bäddsstugor 
v.49-51 — — 14008

v.52 3700 31001 3100
v.1 4700 4000 3200
v.2-6 3600 2300 2900
v.7-8 4900 3600 3900
v.9-12 4400 3100 3500
v.13 440010 3100 39009

v.14 300011 200012 2000
1) 950 kr/dygn  3) 600 kr/dygn  4) 700 kr/dygn  
6) 900 kr/dygn  8) fre – sön   9) tor – mån  
10) sön – mån   11) mån – sön   12) mån – tors

VISTELSE BROCKENSTRAND

Pris  200:-/pers/natt

Sommarpriser: 
Fyrbäddsrum - 650 :- 
Trebäddsrum - 500:- 
Bed & Breakfast*  325:-/bädd

* se hemsida för tider



Den gröna skolan
Utbildningar med bredd och spets
inom natur, skog, turism och omsorg.

www.klaralv.se

PRIVATSTUGOR
Bokning 0560-145 45 (fax 312 35), 
karleric@hovfjallet.se 
Flera trevliga privatstugor i alla prisklasser till 
uthyrning. 
Åsteby : Nyrenoverat hus ca 110 kvm med 
8 bäddar. Stort kök med spis/ugn, micro, disk-
maskin, kyl frys, bryggare, vattenkokare. All-
rum med soffa och TV med parabol. 4 sovrum:  
1 med dubbelsäng, 1 med två enkelsängar och 
2 med våningssängar med bredare bottensäng. 
Barnsäng finns. Helkaklat dusch och toa med 
golvvärme. En extra dusch och toa. Tvättstuga 
med tvättmaskin, torkrumlare och torkskåp. 
11 km från Hovfjället.  Ej rökare, ej husdjur.
Flyberg : Gårdsstuga i 2 etag. 40 kvm. Ne-
dre plan: Dusch/WC, sovrum med 2 vånings-
sängar. Övre plan: Vardagsrum med TV, DVD/

VHS-spelare och 2 bäddar. Pentry med ugn/
micro, dubbel kokplatta, kyl med frysfack, kaf-
febryggare, diskbänk. Motorvärmaruttag. Ej 
husdjur. 5 km till Hovfjället.
Fensbol : Hus med fyra bäddar ca 20 km 
från Hovfjället. Ett rum med dubbelsäng, ett 
rum med våningssäng, barnsäng, kök med spis 
och ugn, micro, kyl och frys, diskmaskin, TV 
video, öppen spis, tvättmaskin.
Lillön : Lillön är ett nyrenoverat hus i två 
plan mysigt belägen på en halvö i sjön Brocken. 
Avståndet till skidanläggningen är ca 12 km. 
Huset har 8 bäddar i 4 sovrum. (2 sovrum med 
dubbelsäng o 2 sovrum med våningsängar). 
Köket har stort köksbord, 10 stolar, spis med 
ugn, micro o diskmaskin. Det finns 2 toalet-
ter, 2 duschar, tvättmaskin, torktumlare samt 
bastu. TV med parabol, video och DVD.

Säkra bussar med 16-50 platser

0560-135 55 • torsbybuss.se

MARKUSFOLKS GÅRD  
Telefon 0560-145 45, fax 312 35 
karleric@hovfjallet.se, www.markusfolksgard.se
Markusfolks Gård är en modern stugby som ligger vackert belägen 
på en ås nära älven Ljusnan 13 km söder om Hovfjällets skidanlägg-
ning. Timmerhus i gammaldags stil med hög standard för självhus-
håll. Varje lägenhet är på ca 50 kvm med 6 + 2 bäddar. 3 sovrum på 
övervåningen med två bäddar i varje rum. På nedre plan plats för 2 
personer i bäddsoffa. Hela bottenvåningen har golvvärme. 
Vardagsrum med matbord, soffgrupp, vedeldad kamin och TV 
med DVD. Kök fullt utrustat med spis/ugn, mikrovågsugn, kyl/
frys, diskmaskin, kaffebryg-
gare och vattenkokare. WC 
och dusch, tillgång till tork-
skåp. I mangårdsbyggnaden 
finns en lägenhet på 125 kvm, 
med 10 bäddar, som också 
hyrs ut. 
Servicehus med två tvättma-
skiner och torktumlare, bastu 
med utsikt över älven, relax-
rum, WC och duschar. Bastu 
och vedeldad badtunna bokas 
separat.
Vill ni se bilder från Markus-
folks Gård är ni välkommen 
att besöka vår hemsida www.
markusfolksgard.se 
Under sommarperioden maj-
nov kontakta Kjell Eriks-
son på tfn 0708-229735 eller 
  e-post info@markusfolks-
gard.se

MARKUSFOLKS GÅRD

Veckonr
Vecka 
sö-sö

Kortvecka  
sö-to

Långhelg 
to-sö

Lägenhet  6+2 samt 10 bäddar
v.49-50 — — 19008

v.52 4800 40007 3400
v.1 5100 4100 3400
v.2-6 3800 2600 3200
v.7-9 5400 4000 4300
v.10-12 4600 3100 3500
v.13 460010 3100 43009

v.14 390011 290012 2900

Lägenhet  6 bäddar
v.49-50 — — 16008

v.52 4500 36006 3000
v.1 4700 3800 3100
v.2-6 3400 2300 2800
v.7-9 5000 3700 3900
v.10-12 4100 2800 3100
v.13 410010 2800 39009

v.14 330011 240012 2400
Hyra bastu, per hyrtillfälle 200
Hyra badtunna 1000
6) 900 kr/dygn  7) 1000 kr/dygn
8) Fre – Sön   9) Tor – Mån   10) Sön – Mån  
11) Mån – Sön   12) Mån – Tor

Sim- och Äventyrsdel • Vattenrutchbana • Barnpool 
Bastu • Relax • Bubbelpool • Gym • Solarier • Café

TorsbyBadet, telefon 0560-166 00



Specialpaket stugor 2012/2013

Bokning av specialpaket stugor på 
telefon 0560-145 45 eller direkt via 
Torsby Turistbyrå, telefon 0560-105 50

Gammelbyn 

Vitsands 
stugby

Kyrkonäs 
stugby

Hovfjällets 
stugby  

(standard)

Centrumhu-
set (4-bädds)

Hovfjällets 
stugby  

(extraut-
rustad)

Centrum-
huset (6-8 

bädds)

Markusfolk
Lillvik

Hovfjällets 
stugby 9-b
Centrum-

huset  
(5 Älgen)

Abbas  
Stugby  

(4-6 bädd) 

inkl slutstäd-
ning, exkl. el

Abbas 
Stugby 

(exklusiv  
6 bädd) 

inkl slutstäd-
ning, exkl. el

Hovfjälls-
toppen

Startpaket vecka 48-51. Stuga fre-sön, inkl. skipass 
och spårkort lör-sön. Totalpris för sex personer 2190 2190 2290 2390 2970 3840 3890

Vecka 2 weekend. Stuga tors-sön, inkl. skipass 
och spårkort fre-sön. Totalpris för sex personer 2990 2990 3190 3290 3560 4910 5260

Vecka 3 weekend. Stuga fre-sön, inkl. skipass 
och spårkort lör-sön. Totalpris för sex personer 2990 – – – 2960 3910 –

Vecka 2-4 kortvecka. Stuga sön-tors, inkl. skipass 
och spårkort mån-tors. Totalpris för sex personer  3290 3290 3690 3890 3910 5260 4510

Vecka 5-6 kortvecka. Stuga sön-tors, inkl. skipass 
och spårkort mån-tors. Totalpris för sex personer  3290 3290 3690 3890 3910 – –

Vecka 9-12 kortvecka. Stuga sön-tors, inkl. skipass 
och spårkort mån-tors. Totalpris för sex personer  3975 4575 4975 5275 5735 7325 –

Hotell vecka 48-51 och 2-4 

Skidåkning med övernattning i dubbelrum inkl. frukost, 
samt skipass och spårkort. Totalpris per person.  
Vägsjöfors Herrgård Bokas på tel 0560-313 30

2 dagar skidåkning med 1 natt (lör-sön v.49-50) ................... 715

2 dagar skidåkning med 1 natt (mån-fre v.1-3) ....................... 715

5 dagar skidåkning med 4 nätter (mån-fre v.1-3) ............ 2 395

Vandrarhem vecka 48-51 och 2-4 

Vandrarhemslogi med självhushåll inkl. skipass och  
spårkort. Gäller på Vägsjöfors Herrgård (0560-313 30). 
Totalpris per person.

2 dagar skidåkning med 1 natt (lör-sön v.49-50) ...................445

2 dagar skidåkning med 1 natt (mån-fre v.1-3) .......................445

5 dagar skidåkning med 4 nätter (mån-fre v.1-3) ............ 1 225

Kompletta paket inkl. boende, skipass och spårkort. Stug-
paketen gäller för hela 6 personer och fyller ni stugan betalar 
ni inte mer än en dryg hundralapp per skiddag inkl boende 
och skipass! Billigare skidsemester går nästan inte att finna.

SPECIALPAKET
med de lägsta priserna!  

Nordvärmlands största och 
modernaste mataffär.

Här finns även restaurang, sportbutik 
och allt som behövs för din Volvo, 

Renault och Dacia på resan. 

Vi finns intill E45 vid  
rondellen i Torsby.

Ny energi
- efter en aktiv dag!

/st

Toria, öppet alla dagar till 21. Tel 0560-77 45 14



AKTIVITETER OCH UTFLYKTSMÅL

I Hovfjällesområdet finns ett rikt utbud av skilda aktiviteter 
för alla smaker. Vacker natur och många sjöar inbjuder till 
bad och fiske för en avkopplande semester. Den rena änd-
lösa skogen passar för vandring och cykelturer, bär- och 
svampplockning.

Något för alla smaker
I närheten finns olika utflyktsmål. Det vackra badhuset i 
Torsby, bowlinghallen och den unika skidtunneln. Även 
Torsby Finnkulturcentrum, Torsby fordonsmuseum och 
våra hembygdsgårdar är väl värda ett besök. För den konst-
intresserade finns bl.a. fyra intressanta gårdar som tillsam-
mans kallar sig ”Fyrklövern”. Bovilgården och Sahlströms-
gården i Utterbyn, Heidruns Bok- & Bildcafé i Fensbol och 
Konstnärsgården i Vägsjöfors. 

Området erbjuder ett stort utbud av det mesta vare sig du 
är konstälskare, bilfantast eller kanske bara vanlig nyfiken 
och vetgirig turist. Vad du väljer att göra, beror på dina am-
bitioner och dina mål med vistelsen. På turistbyrån kan du 
få hjälp med information, kartor, broschyrer och boende. 

Finnskogen
Finnskogen i Nordvärmland kan uppvisa många bevarade 
gårdsmiljöer. Ett flertal hembygdsgårdar i området speglar 
den unika skogsfinska kulturen med rökstugor, seder och 
traditioner, magi och trolldom. 

Arrangemang 
Exempel på några arrangemang under sommaren: I början 
av juni arrangeras Nostalgidagen med bilutställningen, ve-
taran-MC tävling och Rock’n’roll Summer i Granevikspar-
ken. Midsommar firas på många platser, i Torsby är det 
en tradition sedan 1800-talets slut. I juli är det motorfest 
med EM i Rallycross på Höljesbanan och Country Festi-
val i Torsby. För den cykelintresserade finns Abbas-Touren 
Mountainbiketävling. På Heidruns Bok- & Bildcafé arrang-
eras sommarkvällar i den mysiga trädgården med bra artis-
ter. I augusti lockar fotbollsturnering Svennis Cup. I sep-
tember kommer tiotusentals besökare till Torsby Marknad, 
en 3-dagars höstmarknad med över 800 marknadsstånd 
och stort nöjesfält. Samma månad arrangeras Höstglöd - 
kulturveckan i Torsby.

sommar som vinter



19

Året om!



VANDRING
Hovfjällets naturreservat tillkom redan på 1960-talet 
för att skydda naturskogarna och främja friluftslivet.
Här finns goda möjligheter att vandra i skogslandska-
pet. Ett nät av markerade vandringsleder gör att även 
den ovane besökaren på egen hand kan gå på upp-
täcksfärd i berg och dal.
En speciell typ av leder finns för den som vill uppleva 
och lära sig mer om traktens natur och kulturhistoria. 
Dessa ”naturstigar” är relativt korta och till dem finns 
små häften som beskriver vad som finns efter vägen.

ÖVRIGT
Besökare i Torsby finner ett stort utbud av aktiviteter. 
På turistbyråns hemsida finns alltid en aktuell evene-
mangskalender: torsby.se/besokare/evenemang
• Golf
• Bowling
• Kanoting
• Flottfärder
• Ridturer
• TorsbyBadet
• Torsby Skitunnel
• Shopping i Torsby 

centrum med mer 
än 60 butiker.

• Naturreservat

• Hembygdsgårdar

• Finngårdar

• Bilmuséum

• Konst & konst-
hantverk

• Nordvärmlands 
vackra utom-
husbad med 
fina stränder 

och barnvänliga 
sötvatten: Fryken, 
Brockensjö-
arna, Rattsjön och 
Mangen är några 
exempel i närhe-
ten av Hovfjället. 

• Jakt
• Viltsafari på älg, 

bäver, m.m.
• m.m.

FISKE
Nordvärmland - Torsby Kommun omfattar 15 st fiske-
vårdsområden (fvo) med fantastiska möjligheter till ett 
omväxlande och variationsrikt fiske – alla tider på året. 
Här finns mängder av naturvatten/fiskevatten – sjöar 
och tjärnar, älvar, åar och bäckar.

Här kan Du flugfiska efter harr,  fiska öring och röding i 
många sjöar, abborre och gädda i många andra och gös 
och ål i några. Här finns dessutom många ”put-and-take-
vatten” med möjlighet till bekvämt och säkert fiske.

Fisket i Nordvärmland kräver ingen avancerad utrust-
ning eller dyra licenser. För en låg kostnad kan Du köpa 
ditt dag- eller veckokort, några andra tillstånd krävs inte.

CYKEL – SKOJ PÅ HOJ
Torsby- och Hovfjällsområdets slingrande grus- och 
skogsvägar erbjuder fina möjligheter för cykel och 
mountainbiking. Här finns ett stort antal markerade 
cykel- och ledsystem anpassade för både nybörjare 
och specialister i alla åldrar. Prova våra träningsläger 
med cykeln som motionsredskap, eller anmäl dig till 
”Abbas Touren”, ett terrängcykellopp på 90 km (alter-
nativ 45 och 25 km). 

För mer inspiration och uthyrning besök xcmtb.se, 
torsbysportcenter.se eller mountainbiking.se.



Markusfolks Gård Kvällsjöns Stugby

HOVFJÄLLSTOPPENS STUGBY

SOMMAR I 
NORRA VÄRMLAND 

Aktiviteterna i Nordvärmland är ofta förknippade med vår vackra, orörda natur.  
Men här finns även många alternativ för den som söker en aktiv semester. I det stora 
utbudet finns alternativ för alla åldrar och alla intressen. Tips: På turistbyråns hem-

sida finns alltid en aktuell evenemangskalender: torsby.se/besokare/evenemang

Sveriges sydligaste fjällnatur
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• Hög standard, kvalitet och service
• Öppet året runt
• Servicebyggnad, bastu/duschar gratis
• Säsongsplatser
• Restaurang/pub
• Fullutrustade stugor
• Mountainbiking
• Sommar- och vinteraktiviteter
• Badstrand

• Service Centre
• Dealer: 
 Trek | Gary Fisher
 Shimano | Bontrager
• Rentals
• Guided Trips
• Trek Testcenter

Fina lägenheter i timmerhus 
av gammaldags stil, hög 
standard utrustade för 8 
personer. Bastu, relaxrum, 
vedeldad badtunna. 

Telefon 0708-22 97 35  
www.markusfolksgard.se 
info@markusfolksgard.se

Tio stugor i vacker natur på 
sluttningen ner mot Kvälls-
sjön. Fina strövområden och 
nära till sjö, bad och fiske. 
Fräscha stugor med tre 
separata sovrum (6-8 bäddar).

Telefon 0560-310 67   
info@kvallsjonsstugby.se 
www.kvallsjonsstugby.se

Bo nära naturen i våra 
nya fina stugor mitt i na-

turreservatet Hovfjället. Ett 
stenkast från stugan och du 

är mitt i orörd fantastisk fjäll-
natur. Gå våra vandringsleder 

eller en intressant naturstig, el-
ler anlita en naturguide och får 

en spännande vandring. Fiske på 
egen hand eller med guide. Var-
för inte hyra en mountainbike och 

prova våra fina ledsystem. Du har 
många fler möjligheter i Hovfjälls-
området om du bor hos oss. 

Nya stugor på toppen av Hovfjället!

Telefon: 0560-145 45 
E-mail: karleric@hovfjallet.se

• Tre sovrum och ett loft  
• Fullt utrustat kök  
• Kaklat badrum med golvvärme  
• Braskamin  
• Bastu  
• Torkskåp



Telefon 0560-313 30,  www.vagsjoforsherrgard.com

Ge dig tid att andas 
Vägsjöfors Herrgård är en plats med naturlig stillhet och ro! 
Här finns tid att andas in ny kraft och livsenergi. Här serveras 
god och vällagad mat. Här finns vildmarken med kortare 
strövstigar eller längre vandringsleder. Njut av naturens 
skönhet och unna dig en stilla vandring under tallarnas 
mäktiga kronor. Väl hemma igen på gården kan du njuta av 
bastubad eller en avslappnande stund i vår massagestol. 

I paketet ingår: Övernattning i dubbelrum med frukostbuffé. 
En välkomnande kaffebricka, picknick-korg med lunch samt 
trerätters middag i herrgårdsmatsalen. 995 kr/pers

Hotell och Vandrarhem

Kurs- och lägergård med många möjligheter. Helpension eller själv-
hushåll.  Lunch- och kaffeservering mm. Tennisbana, kanoter, klätter-

vägg, beachvolleyboll, vandringsleder, badplats mm

Lägerskola i vildmarken
Lägerskola i vildmarksmiljö vid det härliga Ladtjärnstorp 
ca 2 mil norr om Torsby. Vi bor i vindskydd eller tält. 
Kanoting, klättring, risflotte, matlagning över öppen  
eld mm ingår i denna spännande lägervistelse.

Torsby Turistbyrå hjälper dig gärna med mer information. Telefon 0560-10550, www.torsby.se 

Naturskön camping vid foten av Hovfjället. Nära till vand-
ringsleder, skidområde och fiskrika sjöar. Pool, vedeldad 
bastu och gratis internet. På sommaren kan du hyra båtar, 
kajaker och cyklar hos oss. Flera aktiviteter med guide, bl a 
vandring- och fiskearrangemang. Öppet året runt. Mer infor-
mation och inspiration finner du på vår hemsida.

Välkommen!

Telefon 0560-31169
info @ camping45.com
www.camping45.com

Miljövänligt boende

Miljöutmärkt

Eko.3bro210x148,5  04-02-12  21.41  Sida 12

Gammelbyn i NordVärmland 
- 30 km norr om Torsby invid Hovfjället

Strax norr om Hovfjället ligger Gammelbyn på en sydslutt-
ning ner mot den vackra Rattsjön. De 22 knuttimrade stu-
gorna i “Tyrolerstil” är på 33 m² och utrustade med pentry, 
toalett, dusch, TV och sex fasta bäddar varav två på stug-
loftet.

På sommaren njuter ni som bor i Gammelbyn av rika kanot- 
och fiskevatten, vandringsleder, naturstigar och MTB-leder.

På vintern är vi omgivna av flera mil längdspår, leder för snö-
skovandring, isfiskevatten och skidanläggningen Hovfjället 
är bara några kilometer bort.

Bo hos oss under semestern eller hyr hela eller delar av 
anläggningen för ditt företagsarrangemang eller din 
familjefest. 

Gammelbyn i NordVärmland 
- 30 km norr om Torsby invid Hovfjället

Telefon: 0046 (0)54 18 25 65, www.gammelbyn.se      
E-Mail: gammelbyn@welcome-scandinavia.com

• Stuguthyrning som-
mar och vintertid

• Äventyrskonfe-
renser i modern 
konferensanläggning 
med helpension

• Finsk rökbastu vid sjön
• Timmerloge och restau-

rang med rättigheter 
(öppen på beställning)

Arrangemang av olika 
aktiviteter som 
• Kanotuthyrning
• Cykeluthyrning
• ”Finnskogsolympiad”
• GPS äventyr ”Gam-

melbyn på spåret”
• Flottfärder på  

Klarälven

Fiskevatten, kanot- och vandringsleder, mountainbikeleder, äventyrsbad, golf,  flottfärder på Klarälven, bowling, åk skidor på sommaren i skidtunneln, ta del av vår levande finnkultur ...

Lillvik Stugby i Vägjöfors ligger ett 
stenkast från sjön Brocken.  Nio 
stora och rymliga stugor om 60 
kvm med sex bäddar i tre sovrum. 
Från vardagsrummet stiger man ut 
på en stor veranda med utsikt mot 
sjön. Här kan du bada och fiska 
i sjön. I Hovfjällsom-
rådet finns också 
många intres-
santa utflykts-
mål. På hösten 
finns bär- och svampmar-
ker att ösa ur – det är bara 
att ta för sig!

Lillviks stugby  •  www.stuga-varmland.se 
Bokas genom: Vägsjöfors Herrgård, tel 0560-313 30,   

www.vagsjoforsherrgard.com. 

Lillvik Stugby

SOMMAR I NORRA VÄRMLAND 



Vistelse

Brockenstrand

 
 

 
 

Hotell & restaurang 
Sahlströmsgården

Välkomna till Sahlströmsgården.
Alla våra trivsamma rum har trägolv, kaklat 
badrum, tv, trådlöst internet och utsikt över 
Sirsjön. Vår restaurang serverar såväl klassiska 
som moderna smakupplevelser, allra helst med 
råvaror från trakten. 
Kom och njut av en dröm mitt i verkligheten!

Övernattning: pris från: 595 kr/person
Barnpriser tillämpas.

HOTELL      RESTAURANG      KONFERENS      KONSTUTSTÄLLNING      GUIDAD VISNING      BUTIK

www.sahlstromsgarden.se, info@sahlstromsgarden.se, tfn 0560-100 26

Fiskevatten, kanot- och vandringsleder, mountainbikeleder, äventyrsbad, golf,  flottfärder på Klarälven, bowling, åk skidor på sommaren i skidtunneln, ta del av vår levande finnkultur ...

Vi finns vid Torsby Infocenter (vid rondellen E45). Beställ vår turistguide fullmatad med upplevelser! 

Telefon 0560-136 30, fax 0560-136 32, restaurang 0560-129 00 
info@valbergsangen.se, www.valbergsangen.se

Vi erbjuder rymliga och fräscha dub-
belrum samt vandrarhemsrum med 2-6 
bäddar med toaletter i korridoren, ca 10 
km norr om Torsby i Fensbol gamla skola. 
Satellit-TV med kanalutbud finns i samt-
liga rum. I matsalen erbjuds frukost, lunch 
och middag för våra gäster och där finns 
även vår nya bar. Trådlöst internet som är 
gratis. Vi har även gym, bastu och en egen 
gymnastiksal! 

Här finns många aktiviteter som fiske, 
bäversafari med båt, vandringar, moun-
tainbike, jakt, ridturer, Torsby Ski Tunnel 
- längdskidor vinter och sommar, Torsby-
badet, Torsby Golfklubb, Fira Midsommar 
hos oss! eller boka ditt barns kalas hos oss!

Fensbol Hotell & Vandrarhem
Telefon 0560-42 000
www.fensbolhotell.se
fensbol.hotell@telia.com

Med Valbergsängen och Torsby 
sportcenter som utgångspunkt 
bor du i direkt anslutning till mo-
tions o vandringsleder, rullskid-
banor samt Torsby Ski tunnel. 
Här finns även mer är 30 mil MTB 
leder av olika längd och svårig-
hetsgrad. Här finns allt för en aktiv 
semester.
Välj mellan hotell eller vandrar-
hemsboende, laga din mat själv 
eller låt dig väl smaka i restau-
rangen. Välkomna!

Sommar på Valbergsängen

Stuga 60 m² med 6 bäddar i 
två sovrum. Pentry, toalett 
med dusch, torkskåp, TV. 
Reception på Hovfjället. 
Båt- och kanotuthyrning.  
En stuga finns tillgänglig för 
uthyrning sommartid.

Tel 0560-145 45 
karleric@hovfjallet.se 

Hovfjällets Stugby

SOMMAR I NORRA VÄRMLAND 

Vandrarhem i Vitsand nära sjön Övre Brocken.  
Natur med möjlighet till fridluftsliv, rekreation och 
motion. Bärplockning, promenader, jakt och fiske.

Tel 0560-300 72   info@brockenstrand.
se  www.brockenstrand.se  
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www.hov fjallet .se

Fotocity .............................................. 0560-122 30
Garnboden ........................................ 0560-100 32
Hedbergs Skor ................................. 0560-100 53
Helmia Bil ....................................... 0560-77 45 00
Järnbolaget ....................................... 0560-120 40
Kontorsspecialisten ........................0560-131 65

LG:s Glasögon .................................. 0560-135 60
RM Reklam & Tryck ......................... 0560-134 80
Systrarna Eriksson ...........................0560-101 03
Torsby Jouren ....................................0560-139 19
Torsby Redovisningsbyrå ............ 0560-134 60
XL Bygg Torsby ............................0560-68 98 60

Uppvalls Elektriska ..........................0560-104 91
Wictors Hörna .................................. 0560-100 38
Wienerkonditoriet ......................... 0560-101 39
Vitsandsboa ......................................0560-300 02
Vitsands El AB ....................................0560-311 55
VVS Huset ..........................................0560-100 44

Hovfjällets stödmedlemmar

Foto: Per Eriksson, Peter Dahlström, Pål Dahlström, Camping 45, Björn Feuker.  Med reservation för tryckfel och eventuella ändringar

Öppettider 2012/2013
1 december – 23 december * kl 09.30 – 15.00 
24 december Julafton kl 09.30 – 13.00 
25 december – 20 januari  kl 09.30 – 15.30 
21 januari – 10 februari  kl 09.30 – 16.00 
11 februari – 1 april  kl 09.30 – 16.30 
2 april– 7 april  kl 09.30 – 16.00

* Före 22 dec öppet endast lördag–söndag.  
Från 22 dec öppet dagligen t.o.m. 7 april.  
Kvällsskidåkning i två nedfarter vecka 7–9 
tisdagar och torsdagar kl 17.00–19.00. 

Kontakta oss
Adress: Hovfjället AB, Överbyn 63, 685 94 Torsby.  
Telefon: 0560-313 00. Väderinfo: 0560-310 65. Fax: 0560-312 35. 
Hemsida: www.hovfjallet.se. E-post: info@hovfjallet.se
Bokning boende: Se resp. anläggning, boka online via vår 
hemsida eller Torsby  Turistbyrå 0560-105 50, turist@torsby.se

Det är enkelt att ta sig till Hovfjället. Från Göteborg är 
det bara 35 mil, från Malmö 63 mil, Karlstad 12 mil, 

Oslo 18 mil eller Stockholm 42 mil.

Hemsida Facebook


