
KONFERERA I RAMUNDBERGET VINTER 22/23

HELDAG 

Heldagspaket kan bokas en eller flera dagar för 
konferens eller möten.

I paketet ingår:
- Lunch
- Konferenslokal med fruktkorg, kaffe/te, wifi 
och AV-utrustning

FJÄLLPAKET

Ett tredagars-konferensupplägg med ankomst 
före lunch och avresa efter lunch den  
tredje dagen.
 
I paketet ingår:
- 3 x lunch
- 2 x förmiddagsfika
- 2 x kaffe + frukt
- Trerättersmiddag ankomstdagen
- Trerättersmiddag dag 2
- Rum inkl frukost 2 nätter
- Konferenslokal med fruktkorg, kaffe/te, wifi 
och AV-utrustning

VÅRVINTER PAKET 

Måndag till fredag, inklusive skidåkning.

I paketet ingår:
- Enklare förtäring på ankomstkvällen
- Trerättersmiddag i Mor Britas tisdag och onsdag
- Afterski + middag  på Grytan torsdagkväll
- 2 dagars liftkort i Ramundberget
- Konferenslokal med fruktkorg, kaffe/te, wifi och 
AV-utrustning
*inga luncher ingår

HALVDAG 

Besök oss antingen för en förmiddagskonferens 
eller eftermiddagskonferens.

I paketet ingår:
- Lunch
- Konferenslokal med fruktkorg, kaffe/te, wifi 
och AV-utrustning
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Nedan följer några förslag på konferensupplägg, kontakta oss gärna så tar vi fram ett skräddarsytt upplägg 
som passar just er.



Ramundbergets trekamp          
Genomförs i grupp. 
Transcieversök i snö, flytta kuber och hinderbana i snöskor.  

Snöskovandring till gruvorna
Tillsammans med guide går ni med snöskor upp till gruvorna strax ovanför Ramundberget. Ni utforskar 
gruvhålens mystiska mörker och dess stalaktiter med facklor.
Minst 6 personer  
       
Skidskytte 
Prova på den spännande sporten skidskytte på Ramundbergets skidskyttearena.  Med hjälp av kunnig och 
engagerad instruktör får du lära dig grunderna i skidskytte, både skjut- och skidteknik.

Provsmakning på fjället vid restaurang Tusen
Vi serverar er chark, ost och lokal öl. Bokningsbart under liftens öppettider.
10-30 personer 
          
Provsmakning i Tältkåtan
Vi serverar er chark, ost och alkoholfri dryck i kåtan. Tillgängligt kvällstid.
15-50 personer 
           
Härjedalssupé
Ett unikt tillfälle att få smaka på lokalt producerade härjedalska specialiteter, exkl dryck .
20 - 40 personer 

Trerätters på Tusen
Smaka på lokalt producerade härjedalska specialiteter, exkl dryck.
30-60 personer  

Matlagningskurs på fjället        
Matlagning över öppen eld. Här guidar våra kockar er i tillagningen av en lyxig trerättersmiddag ute på 
fjället. Transport och alkoholfrid ryck ingår.
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AKTIVITETER SOM PASSAR HELA FÖRETAGET

TILLVAL FÖR GRUPP OCH KONFERENSER 



Champagneprovning
I Fjällgårdens vinkällare bjuds på en champagneprovning där vi pratar om champagnens historia, tillverk-
ningsmetod och hur man kan matcha champagne efter tillfälle och mat. I provningen ingår fem 
mousserande viner, både från Champagne och från övriga världen.
6-16 personer 

Vinprovning 
Vi älskar att prova vin och att prata om vin. Det gör vi gärna tillsammans med er där vi sätter en vinprovning 
efter vad ni är intresserade av och tycker om. Det kan vara en specifik druva, ett land, en region eller något 
annat som känns spännande. Vi plockar fram godsaker ur vår källare och tar in nya roliga viner från våra 
leverantörer, vi tittar på trender och historia för att skapa nya insikter och intressanta upplevelser!
6 – 16 pers 
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AKTIVITETER FÖR DEN MER ÄVENTYRSSUGNA GRUPPEN 

Pannlampsåkning morgon
Utgår från butiken i Osthang kl 07:00. I ljuset av pannlampans sken tar ni er upp i systemet för att åka ner 
samtidigt som solen går upp.
Max 10 personer     
Varför inte även börja morgonen med en gemensam frukost i Osthangs kafé! 
 
Pannlampsåkning Antipist eftermiddag
Utgår från butiken i Osthang.
Max 10 personer 
 
Sista åket 
Starta vid toppen av Osthang, tolka med skoter till kvällens åk, för att gemensamt ta er upp på en topp och 
därefter ner genom snön.
Max antal 20 personer  

Prova på topptur
Topptur för nybörjare. Följ med på en lärorik och rolig dag på fjället. Vi tar oss uppför med hjälp av stig- 
hudar under skidorna och åker utför där snön ligger som bäst. Vår guide lär dig grunderna kring utrustning, 
åkteknik, gåteknik och fjällsäkerhet. 
Här ingår: guidning, lavinutrustning, topptursutrustning
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FÖRELÄSARE

ANDERS SÖDERGREN 
Anders Södergren  
Anders Södergren är en inspirerande föreläsare som fokuserar på motivation, sundhet, teamwork, målin-
riktning och träning. Han delar med sig av sina egna erfarenheter som professionell längdskidåkare och 
ger konkreta tips på hur man kan hantera både stora och små motgångar längs vägen.  
 
Boka en föreläsning med Anders Södergren när han talar om:
• Motivation och målsättning
• Träning, sundhet och en aktiv livsstil
• Hans personliga resa mot att bli en av världens mest framgångsrika längdskidåkare
• Boka ett träningspass med Anders Södergren!
– Anders Södergren kan kombinera föreläsning med ett aktivt träningspass för hela gruppen. 
Kul, inspirerande och lärorikt!

Topptur heldag 
Följ med vår guide på en dag i toppturens tecken. Det blir en lärorik och rolig dag på fjället där skid- 
åkning blandas med lavinkunskap och många andra tips och tricks som kan behövas!
Här ingår: guidning och lavinutrustning, topptursutrustning ingår ej.
Max 6 personer  

Turskidor
Turskidåkning är aktiviteten för dig som vill röra dig tyst och njutfullt genom naturen. Ibland går vi i  
dalen, ibland går vi på fjället men allt som oftast gör vi både och. Vi anpassar självklart tempot efter  
gruppen med målet att njuta.  
Här ingår: Guidning ej skidor, pjäxor etc.
       

Tag med er varm mat ut på fjället, eller låt våra kockar tillaga en exklusiv lunch över öppen eld åt er ute på 
fjället, ät sittandes på renfällar med utsikt över fjällmassiven.     



Varför inte låta våra restauranger skämma bort er lite extra.

Konferensfika, egenbakad kaka 

Matigare fika med smörgås och juice  

Bubbel och tilltugg 

Lokala ostar och chark   

Lokala ostar och ett glas vin 

Vinpaket (tre glas vin)   

After-dinner cocktail i brasrummet med litet tilltugg 

Trubadur 

Band 
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I RESTAURANGEN

Jonas Hagström
Jonas Hagström är en social entreprenör, framgångsrik företagare och inspiratör som nominerats till Årets 
eldsjäl, Årets företagare och belönats med Sveriges främsta integrationsinitiativ för sitt engagemang för 
nyanlända.

Inställningen om att våga säga ”ja” och prova sig fram har tagit Jonas Hagström ut på en fantastisk resa, 
från uppväxten i fjällbyn Gräftåvallen till framgångsrik företagare, social entreprenör och hela vägen upp på 
Globens scen tillsammans med Tomas Ledin. En resa som ju längre tiden går bara öppnar upp för fler och 
fler unika möjligheter.

Ninni Länsberg
Ninni Länsberg är specialist i arbete och hälsa, inspiratör som föreläser om hur vi kan hitta livsbalansen såväl 
privat som på arbetsplatsen genom att jobba friskare. 
Därför ska du boka Ninni Länsberg:
• Med lång erfarenhet inom företagshälsovård har hon mött chefer och medarbetare inom alla typer av 

branscher
• Energi, humor och allvar är tre viktiga ingredienser när Ninni tag i en av vår tids viktigaste ämnen  

– att hitta livsbalansen såväl privat som på arbetsplatsen
• Hon kan konkret hjälpa er att bygga en frisk arbetsplats som kombinerar prestation med välmående

Kontakta oss för hjälp med bokning av föreläsare. 
 



Ramundbergets konferenslokaler har alla utsikt över fjällen intill. Här finns plats för upp till 150 personer i 
biosittning, men det finns också mindre rum som passar för möten med mindre grupper.

Alla konferensrum har wifi, whiteboard, projektor eller skärm och blädderblock. Det finns även utrustning 
för videokonferens, inkl mikrofoner och scenbelysning.

Skarsfjället 
Skarsfjället är en stor konferenssal med fönster från golv till tak och utsikt mot Skarsfjället. Rummet tar upp 
till 150 personer och är utmärkt för större företagsarrangemang. Möbleras som en skolsittning för 105  
personer eller en biosittning för 150 personer.

Helags 
Helags är ett medelstort mötesrum som rymmer mellan 30 och 50 personer beroende på möblering. Mötes-
rummet ligger i direkt anslutning till skidbacken vilket ger en känsla av att man är omslukad av naturen och 
energigivande aktiviteter. Rummet är 60 kvadratmeter.

Sylarna med Mittåkläppen 
Detta är ett delbart mötesrum som rymmer från 12 och 20 person. Rummet i sin helhet är på  
46 kvadratmeter. 
 
 
Flexibla kontoren 
Vid Fjällgårdstorget mitt i byn finns våra rymliga kontorsplatser fördelade på olika rum. Här möts du av en 
unik arbetsmiljö med utsikt mot liften Fjällgårdsbanan och hotell Fjällgården. Kontoren, som ligger i samma 
hus som Gästservice, är bekvämt inredda med höj- och sänkbara skrivbord, kontorsstolar och har tillgång till 
wifi och skrivare.
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LOKALER


