
 

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag. Grönklittsgruppen omfattar följande anläggningar inom camping, 
temaparker och skidanläggningar: Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Orsa Camping, Orsa Bowling, Rättviks Camping, 
Siljansbadets Camping, Grännastrandens Camping, Sagolandet Tomteland, Tänndalen och Mora Parken.  
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Tänndalen 

I helgen öppnar Tänndalen för säsongen 
Äntligen blir det åka av! Till helgen öppnar Tänndalen för säsongen. Till att börja med 
öppnar Headstråkets nedre del, men backen förlängs allt eftersom det kommer mer snö.  

Tänndalen erbjuder en av landets längsta skidsäsong, riktiga fjäll, torr natursnö och i år 
också fjällens största lekpark. I Freeride Paradise är det kidsen som bestämmer var hopp 
och linjer ska vara och hur de ska se ut. 

Från lördag morgon är Headstråkets nedre del öppen för både skidentusiaster och 
träningsgrupper.  

– Vår målsättningar är en bred backe med ”käppdjup” så att både träningsåk i bana och friåkning 
ska vara möjligt, säger Peter Jonasson, anläggningschef i Tänndalen. 

Snöproduktionen pågår för fullt och med gynnsamma väderförhållanden kan även övre delen av 
Headstråket öppnas under kommande vecka. 

Tänndalen står för storslagna fjäll och rikligt med snö, med en säsong som sträcker sig ända till 
den 8 maj. Här kan hela familjen njuta skidåkning av yppersta klass 1000 meter över havet, med 
52 nedfarter, 17 liftar, funparks, ski- and boardercross, minicross, big jump, techsled och 
äventyrsområden för de minsta. Här finns även 300 kilometer preparerade längdspår med åkning 
både i dalen och uppe på fjället, spår som passar både för tuffare träningspass och för skönare 
turer. 

Nytt för i år är Freeride Paradise, ett stort skidområde med fyra backar och två liftar redo att 
omformas till fjällens största lekpark. Här kan alla som känner för det, stor och liten, hugga tag i 
en spada och bygga ett hopp eller något annat skoj för den delen. Vill man bara ha ett skönt häng 
med polarna finns riktigt goda hamburgare på nyöppnade Flippin´Joe, alkoholfri bar och skön 
musik. Här finns också en butik med ett utbud anpassat för yngre åkare. 

– Freeride Paradise är det största som hänt Tänndalens skidområde på många år. Med vår nya 
satsning kommer vi att ha fjällens roligaste åkning för alla åldrar, säger Peter Jonasson, 
anläggningschef på Tänndalen. 

Läs mer på www.tanndalen.com 

För att ladda ner högupplösta bilder, gå in på http://www.gronklittsgruppen.se/press#/ 

För mer information kontakta gärna: 
Peter Jonasson, anläggningschef Tänndalen, 070 664 11 84, 
peter.jonasson@tanndalen.com  
Karin Pontén, Vår pr-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
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