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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
Mårdstigen

Liftar
Trestolsliftar: 1
Knappliftar:  4
Släpliftar: 1

Övrigt
Skicross: 1
Dreampark: 1
Pulkabacke: 1

www.hovfjallet.se Tel 0560-31300
Fax 0560-31235Mer information hittar du på

AB Karl Hedin Skicross

Nyhet! 
Stugby Ski in / ski out

Skicross



Hela familjens favorit
På Hovfjällets skidanläggning får du alla de upp-
levelser som den svenska fjällvärlden erbjuder 
utan att behöva åka längre norrut än till Värm-
land.  I en vidunderligt vacker natur finns både 
snösäkra backar och omväxlande längdspår. På 
Hovfjället får du tid och möjlighet att verkligen 
njuta av en skön skidsemester. Här är allt enkelt, 
nära och präglat av en varm personlig atmosfär 
som gör att både barn och vuxna trivs. Inte kon-
stigt att så många av våra gäster kommer åter 
år efter år.

Åk i våra härliga backar eller njut av en tur på 
längden i en orörd natur. Ät en bit mat och värm 
dig i vår mysiga restaurang eller prova någon av 
våra aktiviteter som finns i området, till exempel 
snöskovandringar eller klättervägg. Efter en skön dag utom hus bor du i 
gemytlig miljö på en naturnära husvagnscamping eller i våra omtyckta 
stugor/hotell. Välkommen att upptäcka ett trivsamt och familjvänligt 
skidparadis!

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

Specialpaket - den prisvärda semestern!
Hovfjällets specialpaket är oslagbara. Vi erbjuder kompletta paket inkl. 
boende, liftkort och spårkort. Stugpaketen gäller för hela 6 personer. 
Perfekt för en stor eller två mindre familjer ... eller kompisgänget ... eller 
varför inte ta med farmor och farfar!

Skidskola
Passa på att hänga med i någon av våra skid- el-
ler snowboardskolor. Vi har erfarna instruktörer 
med många tips till både nybörjare och avance-
rade åkare. Vi ordnar skidskola för alpint, snow-
board, och längdskidåkning. Har du andra öns-
kemål, var inte rädd att fråga, vi försöker alltid 
ställa upp.

Skiduthyrning
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 mo-
derna utrustningar till alpint, snowboard, längd och telemark. Vi ger dig 
din utrustning snabbt och smidigt till ett förmånligt pris.

Restaurang
På toppen av berget ligger Restaurang Vargen. 
I en timrad stuga äter du middag eller tar något 
att dricka i puben medan du njuter av utsik-
ten. Vi har öppet varje dag och serverar dagens 
lunch till ”svultna” skidåkare. 

FJÄLLINFO

Längd
Passa på att prova våra omväxlande tur- och längd-
spår. Packa kaffe och smörgås i ryggsäcken och ta 
dig sedan fram i tystnad mellan snötyngda granar 
i en orörd natur. Det är en upplevelse som slår det 
mesta. Sammanlagt har Hovfjället 22 kilometer 
längdspår. Vi är kända för de fina förutsättningar 
vi kan erbjuda för både motionärer och elitåkare.

Tel 0560-31300
Fax 0560-31235

info@hovfjallet.se
Följ oss på Facebook!

Överbyn 63
68594 Torsby 

Låg fart!

Nyhet! 
Stugby Ski in / ski out



HÄR BOR DU BRA

Hovfjället Centrumhuset 
Telfon 0560-145 45
karleric@hovfjallet.se  
Rum, vandrarhemsboende, ski in / ski out
Avstånd till Hovfjället: 0 km

Hovfjällets Stugby  
Telefon 0560-145 45
karleric@hovfjallet.se 
Stugby   Avstånd till Hovfjället: 4 km

Kyrkonäs Stugby  
Telefon 0560-145 45
karleric@hovfjallet.se
Stugby  Avstånd till Hovfjället: 10 km

Markusfolks Gård  
Tel 0560-145 45, karleric@hovfjallet.se  
www.markusfolksgard.se
Stugby  Avstånd till Hovfjället: 13 km

Vägsjöfors Herrgård
Telefon 0560-313 30 
info@vagsjoforsherrgard.com
www.vagsjoforsherrgard.com 
Bed & Breakfast, vandrarhem och lägergård. 
Avstånd till Hovfjället: 8 km

Hovfjällstoppens Stugby  
Telefon bokning 0560-145 45 
karleric@hovfjallet.se 
www.hovfjallet.se
Stugor på toppen av Hovfjället. Ski in/Ski out 
10 bäddar, braskamin, bastu, torkskåp, 
fullt utrustat kök, kaklat duschrum och toa. 
Avstånd till Hovfjället: 0 km

Kvallsjön Stugby  
Telefon 0560-145 45 
karleric@hovfjallet.se 
www.hovfjallet.se
Stugby vackert belägen på sluttningen ner 
mot Kvällssjön. Nio fullt utrustade stugor.  
4-8 bäddar. Pentry, toalett, dusch och TV.
Avstånd till Hovfjället: 10 km

Abbas Stugby & Camping
Telefon 0560-310 38 
info@abbasstugby.se 
www.abbasstugby.se 
Stugor, camping, restaurang, aktiviteter. 
Boende på camping, i campingstugor  
eller i mer komfortabla stugor. 
Avstånd till Hovfjället: 10 km

Camping 45      
Telefon 0560-311 69  
info@camping45.com 
www.camping45.com
Miljövänlig familjecamping och stugby. 
10 stugor och 28 campingplatser.  Samling-
slokal med TV, kostnadsfritt trådlöst internet.
Avstånd till Hovfjället: 8 km

Gammelbyn  
Bokning vinter 0560-145 45 
Information 0560-302 70 
www.gammelbyn.se 
gammelbyn@welcome-scandinavia.com     
Stugor, aktiviteter, äventyrskonferenser, jakt. 
 22 knuttimrade stugor på ca 32 m² . 
Avstånd till Hovfjället: 9 km

Valbergsängen Sporthotell  
Telefon 0560-136 30 
info@valbergsangen.se  
www.valbergsangen.se
Sport- och konferenshotell, restaurang.
Hotell och vandrarhemsboende. 
Gångavstånd till skidtunneln.
Avstånd till Hovfjället: 25 km

Sahlströmsgården  
Telefon 0560-100 26 
info@sahlstromsgarden.se 
www.sahlstromsgarden.se
Hotell, restaurang, konferens, hantverksbu-
tik, konstutställning. 30 personligt inredda 
dubbelrum där gammalt och nytt förenas.
Avstånd till Hovfjället: 25 km
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