
KLÄPPEN RACE ARENA 22/23 
För oss på Kläppen Ski Resort har det alltid varit viktigt 
att kunna erbjuda bra tränings- och tävlingsmöjligheter 

för landets barn och ungdomar.

VÄLKOMNA TILL KLÄPPEN

RACE ARENA



Träningsbacken 
Race Arenan ligger i en röd sluttning. Vi erbjuder 4 st. SL-trasseér eller 2 st. GS-trasseér. 
Vi är väldigt måna om att underlaget i arenan håller absoluta toppklass. För att uppnå detta 
så pistar vi enbart backen vid behov samt vattnar eller balkar om vi ser att det behövs.

Om ni är i behov för en lättare träningsbacke försöker vi såklart att hjälpa till. Under hög-
säsongsveckorna kan det vara begränsat med tider i andra pister men kontakta oss gärna 
för mer information.

Tips:  
Gå in och följ Kläppen Race Arena på Facebook för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Racearenan är bokningsbar varje dag hela säsongen från 2 december 2022 till 30 april 2023.

Race Arenans bokningsbara tider:
09:00 - 11:15

11:15 - 13:30

13:30 - 15:45 

15:45 - 18:00

Vi garanterar två stycken träningspass om dagen när ni är 
på plats hos oss.

Tips: Gå in och gilla Kläppen Race Arena på Facebook  
för att ta del av de senaste uppdateringarna.



BOENDE
Under ett träningsläger tycker vi på Kläppen att det är det viktigt med ett boende som är 
bekvämt och samtidigt beläget nära pisten, inte en enda träningsminut får ju gå till spillo! 

Välj mellan vårt nybyggda lägenhetshotell Kurbits, beläget ett stenkast från liften som går till 
racearenan, trevliga radhuslägenheter i Sjungarbacken eller lite större parhuslägenheter uppe 
på berget i stugbyn Mitt i pisten. 

Ta chansen och lägg ett försäsongsläger på Kläppen, eller varför inte anordna ett läger  
under någon av de fantastiska vårveckorna i mars, hos oss finns möjligheterna!

Försäsongserbjudande V.49-50 
Bo på vårt nybyggda Lägenhetshotell Kurbits som har det 
bästa ski in/ski out läget på Kläppen. 
Här finns 4 och 6 bäddslägenheter med 2-3 sovrum 
och ett eget kök. 

Pris fr. 1 465 SEK/ person, tors-sön* inkl. frukost, linne och avresestädning.
*Priset är baserat på att man är fullt antal personer i en 4 bäddslägenhet.

PRIS 
fr. 1 465 SEK* 

tors-sön

Vi skräddarsyr er vistelse hos oss 
För bokning, rådgivning och prisuppgifter, kontakta 

Emilia Gudmunds
På Kläppens Grupp & konferensbokning
(+46) 0280 96207
emilia.gudmunds@klappen.se



1 dag 325 SEK

2 dagar 625 SEK

3 dagar 810 SEK

4 dagar 1 170 SEK

5 dagar 1 365 SEK

6-8 dagar 1 525 SEK

Säsongskort 2 760 SEK (40% rabatt)

Tävling/träningskort Aktiva/Tränare 

Barn upp till och med 7 år som bär hjälm åker gratis

säsongsskipass

40%
RABATT

Tävling/träningskorten avser aktiva utövare samt tränare i träningsgrupper på 
Kläppen Race Arena. Skipassen förbokas som en gruppbokning och hämtas upp vid 
ankomst eller enligt överenskommelse. 

SKIPASS

20% rabatt/anhöriga  
Vi erbjuder anhöriga att köpa ett 
säsongsskipass till 20% rabatt, 
vuxen 4 656 SEK (ord. pris 5 820 SEK)
ungdom 3 680 SEK (ord. pris 4600 SEK)



Kläppens Restauranger
När det är dags att fylla på med energi erbjuder Kläppens duktiga kockar välsmakande måltider i 
våra restauranger. Vilket upplägg som passar just er väljer ni såklart själva, kontakta oss med era 
önskemål för mer information och priser. 

Bra att veta
På Kläppen finns fullt utrustade lokaler med projektor, fullstor duk och wifi. Önskar ni hålla i en
teoretisk genomgång, ha en filmvisning från dagens träning eller bara en mysig filmkväll är detta
fullt möjligt hos oss. Vi har utrustad konferenslokal att hyra för 900 SEK / tillfälle inkl. städning.
Övrigt

• Vi erbjuder lokal för vallning
• Vi kan bistå med förvaring av käppar mm vid behov. 
• Dedikerad kontaktperson innan och under vistelsen. 
• Våra ordinarie bokningsvillkor gäller. 

Varmt välkomna att skicka in en förfrågan till oss!
För bokning, rådgivning och prisuppgifter, kontakta

Emilia Gudmunds
På Kläppens Grupp & konferensbokning
(+46) 0280 96207
emilia.gudmunds@klappen.se


