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LÖRDAG 20 FEBRUARI
12.00 Laxfjället runt. Längdskidlopp för stora och små 

motionärer. Välj 6 km eller 18 km. Anmälan och info 
Tärnaby Fjällhotell +46(0)954-104 20.

MÅNDAG 22 & 29 FEBRUARI, 7 MARS
13.00–13.30 Tärnaby skidskola lär dig ta ankarliften 

själv, så att du kan åka från dina föräldrar. Vi håller 
till vid Ingemarliften, och aktiviteten är gratis med 
armband 

13.30 Pulkabowling för hela familjen i Lämmellandet, 
Hemavan. Samling vid Lenny scenen. Gratis med 
armband 

13.30–14.00 Tärnaby skidskola lär dig ta knappliften 
själv, så att du kan åka från dina föräldrar. Vi håller 
till vid Lasseliften, och aktiviteten är gratis med 
armband 

TISDAG 23 FEBRUARI, 1 MARS, 8 MARS
13.00–16.00 Lennyklubben. Anmälan i Solkattens 

Skidshop. Rabatterat pris med armband 

13.30 Hemavan Park Crew ger tips för dig som vill testa 
på att åka i parken! Samling vid Centrumliften  
kl 13:30. Gratis med armband 

15.00 Parktävling för alla barn. Visa upp dina parkskills 
för domarna och få poäng. Alla deltagare får pris! 
Anmälan vid Centrumliftens dalstation från kl 14:30. 
Begränsat antal platser. Gratis med armband 

16.00–18.00 Prova på att köra miniskoter & mini 
4-hjuling, Trolltunet Hemavan. Guide instruerar och 
hjälper. Hjälm ingår.  Anmälan: +46(0)954-305 00.  
Rabatterat pris med armband   
5 minuter 40: - (ord 60: -)

19.00 Snöskotur med skattjakt i Tärnaby, Tärnaby 
Fjällhotell. Spännande utomhusaktivitet för hela 
familjen. Kontakta Tärnaby Fjällhotell för mer info 
och anmälan senast måndag kl 19:00. Tel: +46(0)954-
104 20 E-post: reception@tarnabyfjallhotell.com.  
Pris 100 kr per person, barn upp till 15 år 50 kr. 

TISDAG 1 MARS, 8 MARS
13.00 Lavinräddningsdemonstration Naturum 

Vindelfjällen Hemavan.Lär dig mer om hur 
och var laviner bildas och prova på praktiskt 
lavinräddningsarbete. Samling vid toppen av 
Centrumliften.

ONSDAG 24 FEBRUARI, 2 MARS, 9 MARS
09.00–12.00 Skoter och Vinterfiske, Hemavans 

Fjällcenter. Skotertransport till lämpligt ställe i 
Hemavan eller angränsande byar beroende på väder 
och vind. Vi har isborr, pimpelspön, maggot & ved 
för att göra eld. Ta med varma kläder, något att sitta på samt något 

att äta och dricka. Anmälan: +46(0)954-300 02. Pris 500: -/ 
vuxen, 200: -/ barn under 15 år. Minst 4 anmälda 
krävs för att turen ska genomföras.

11.00 Träffa Lenny Lämmel i Lämmellandet

13.30 Lenny Lämmels familjelek. Anmälan vid 
Lennyscenen, Hemavan från 13.00.  
Gratis med armband 

13.30–16.00 Guidad Skotertur, Trolltunet. Följ med på 
en guidad skotertur i vår underbara fjällvärld. Mer info 
och anmälan kontakta Trolltunet: +46(0)954305 00. 
Pris 1305:-/person, 2 personer per skoter.

15.00–16.00 Barnens After ski, Tärnaby Fjällhotell. 
Ansiktsmålning och barnlåtar.  
Gratis med armband 

18.00 Mer om fjällen kvällen, Naturum Hemavan. 
Exempel på aktiviteter: Sagostund med Plupp, 
pimpelfiskets hemligheter, slädkväll med renar mm. 
Ingen föranmälan behövs. Mer info:  
+46(0)954-380 23. Gratis med armband 

19.00–20.30 Historiepromenad i Tärnaby, Tärnaby 
Fjällhotell. Berättaren Lars Mattsson tar dig med på 
en kortare tur i byn och berättar bygdens urgamla 
och samtidigt nya historia. Enkelt fika ingår. Ta med 
något att sitta på utomhus. Anmälan: +46(0)954-104 
20 eller reception@tarnabyfjallhotell.com senast  
kl 15:00 samma dag. Pris 100 kr per person.

19.00–21.00 Kidz Night Out! Alla kvällspigga barn är 
välkomna till Lämmellandet för kvällsåkning.  
Gratis marshmallowgrillning för alla barn med 
armband 

TORSDAG 25 FEBRUARI, 3 MARS, 10 MARS
10.15 Träffa Lenny Lämmel i Lämmellandet

13.00–16.00 Lennyklubben. Anmälan i Solkattens 
Skidshop. Rabatterat pris med armband  

13.30 Speedski Challenge, Lennybacken Hemavan. 
Tävla mot kompisarna i vem som åker med snabbast 
hastighet. Anmälan på start 13:00. 

16.00–18.00 Prova på att köra miniskoter & mini 
4-hjuling, Trolltunet Hemavan. Guide instruerar och 
hjälper.  Hjälm ingår. Anmälan: +46(0)954-305 00.  
Rabatterat pris med armband    
5 minuter 40: - (ord 60: -).

19.00–20.30 Superhjälte-disco på Högfjällshotellet 
för barn från 6 år (4 år i storasyskons sällskap). 
Snacksbuffé, danstävling och annat skoj!  
Kom som du är eller utklädd till din favorit 
superhjälte.  Entré 50 kr med armband  
betalas i receptionen.

FREDAG 26 FEBRUARI, 4 MARS, 11 MARS
09.00–12.00 Spännande fisketur med Peder Karlsson, 

Joeström. Vi åker ut på skidor eller skoter från gården 
i Joeström. Vi tillhandahåller all fiskeutrustning som 
behövs och vi bjuder på kokkaffe vid elden.  
Anmälan: senast 16.00 dagen före till Peder Karlsson 
+46(0)70-262 40 22. Pris 200 kr per vuxen, gratis för 
medföljande barn. 

10.30 Barnens spårningstur- naturumdetektiverna, 
Naturum Hemavan. Vi letar spännande spår i snön 
och tar reda på vad djuren gjort under natten. Turen 
passar bäst för barn från ca 3 års ålder och uppåt. 
Ingen anmälan krävs. Info: +46(0)954-380 23.  
Gratis med armband 

11.00 Kom och lär dig Lenny Lämmels sång och dans, 
Lennyscenen Hemavan.  
Gratis med armband 

13.00–16.00 Lennyklubben. Anmälan  
i Solkattens Skidshop.  Rabatterat pris med 
armband   Ej fredag 11 mars.

13.00–16.00 Prova på hundspann för barn med Peder 
Karlsson, Joeström. Prova på att åka och köra ett 
eget hundspann. Aktiviteten gäller för barn upp till 
12 år. Anmälan senast kl 16.00 dagen före till Peder 
Karlsson 070-262 40 22. Pris 250 kr per barn.

13.30 Lennys familjetävling, Lennybacken Hemavan. 
Utmana familjen i vem som kan åka två åk i vår 
slalombana på så lika tid som möjligt. Anmälan på 
start 13:00. Obs! Begränsat antal deltagare.  
Gratis med armband   
Ej fredag 11 mars.

FREDAG 11 MARS
14.00 Barnens afterski med  

uppträdande av Sean Banan.  
Dessutom musikquiz & häng  
med Lenny Lämmel. 

LÖRDAG 12 MARS
09.15 Träffa Lenny Lämmel i Lämmellandet

09.30 Barnens pistkarta Hemavan. En utflykt där 
barn tillsammans med ansvarig vuxen åker 
med Hemavans aktivitetsteam och genomför 
Lenny Lämmels kluriga uppdrag. Avslutas med 
marshmallow-grillning. Anmälan vid Lennyscenen 
från kl. 09:00. Obs! Begränsat antal platser.  
Gratis med armband 

13.00–16.00 Lennyklubben. Anmälan i Solkattens 
Skidshop. Rabatterat pris med armband  

13.30 Skicrosstävling. Stora och små kan tävla mot 
varandra i skicrosbanan vid liften Länken i Hemavan. 
Anmälan på start 13.00.  Gratis med armband 

15.00–16.00 Barnens After ski, Tärnaby  
Fjällhotell. Ansiktsmålning och barnlåtar. 
Gratis med armband 

20 FEBRUARI - 12 MARS

VÄRDELADDAT ARMBAND 
Alla barn får ett armband laddat med erbjudanden och  
förmåner. Få ditt armband på Turistbyrån, 
skiduthyrningen eller i receptionen där du bor.

Visa upp ditt armband och få erbjudanden:
• Hemavan alpint: 20% på Lennyklubben hela 

Sportlovet. 

•Hämta en singel med Lenny Lämmels låt  
i shopen mot uppvisande av armband. 

• Hemavans Wärdshus bjuder alla barn med armband 
på dessert efter middagen i restaurangen.

• Restaurang FICA bjuder alla barn på en festis om 
man köper mat eller fika.

• Front frisör ger barn upp till 12 år 10%.

• Butik Bosaker erbjuder 10% på alla leksaker.

• Hemavans Fjällstation ger alla barn med armband en 
SPORK (kniv, gaffel, sked i ett).

• Gratis längdskidskola och teknikträning med Kristina 
Nilsson för barn och ungdomar med armband.  
För detaljerat program ring +46(0)70-330 27 19.


