
Allmänna villkor 

Fjällpass Längd – Rättigheter och ansvar 

Genom att köpa Fjällpass Längd får du tillgång till fantastiska längdspår i en storslagen 

fjällmiljö. Vi på Funäsfjällens Ledbolag preparerar, skyltar och underhåller våra längdspår. Vi 

ersätter markägarna som upplåter en del av sin mark och våra ledvärdar finns ute på lederna 

och ser till att allt flyter på. Dessutom ingår det utveckling av nya längdspår. 

I utbyte åtar du dig att uppträda ansvarsfullt genom att respektera andra skidåkare och att 

inte åka på stängda längdspår. På så sätt hjälps vi åt för att få en hållbar och välmående 

fjällvärld i generationer framåt.  

 

Erläggande av avgift för Fjällpass Längd och godkännande av allmänna villkor innebär att avtal 

slutits mellan skidåkaren och Funäsfjällens Ledbolag (Org nr 556584-9246) på följande villkor: 

När du köper Fjällpass Längd och godkänner dessa allmänna villkor åtar du dig:  

• Att inte åka på stängda längdspår 

• Att ta hänsyn till andra skidåkare längs spåren 

• Att följa anvisningar från ledvärd eller annan personal som hör till Funäsfjällens 

Ledbolag 

Vi på Funäsfjällens Ledbolag:  

• Ger dig med Fjällpass Längd tillgång till längdspårsystemet 

• Står för preparering och underhåll av längdspåren och ersättning till markägarna 

• Tillhandahåller spårkartor och annan information via appen Funäsfjällens Spår & leder 

• Meddelar aktuell information om när spårsystemet är öppet i appen Funäsfjällens 

Spår & leder  

Tänk på att: 

• Fjällpass Längd är personligt och ska kunna uppvisas på förfrågan av ledvärd 

• Ibland blir vi av säkerhetsskäl tvungna att tillfälligt stänga eller dra om vissa sträckor av 

längdspåren. Läs aktuell information i appen Funäsfjällens Spår & leder  

• All åkning sker på egen risk 

 

Fjällpass Längd  

Genom att köpa Fjällpass Längd får du tillgång till fantastisk längdåkning i en storslagen 

fjällmiljö. Vi på Funäsfjällens Ledbolag preparerar, skyltar och underhåller våra längdspår. Vi 

ersätter markägarna som upplåter en del av sin mark och våra ledvärdar finns ute på lederna 

och ser till att allt flyter på. Dessutom ingår det utveckling av nya längdspår. 



I utbyte åtar du dig att uppträda ansvarsfullt genom att respektera andra skidåkare och att 

inte åka på stängda längdspår. På så sätt hjälps vi åt för att få en hållbar och välmående 

fjällvärld i generationer framåt.  

Erläggande av avgift och godkännande av allmänna villkor innebär att avtal slutits mellan 

skidåkaren och Funäsfjällens Ledbolag.  

Som skidåkare förbinder du dig att erlägga avgift och följa villkoren i övrigt. Observera att all 

åkning sker på egen risk och att du åtar dig att inte åka på stängda längdspår. 


