
Två resor i regi av OJF och DHdJ är på gång under 2017.  
 
Resa 1: 
Först ut är Y1-resa Orsa-Furudal lördag 10 juni (se bifogat informationsblad). Vi 
tror inte att det någonsin varit en Y1:a i Furudal så det är på tiden!  
Föranmälan rekommenderas genom att betala in avgiften till DHdJ  
plusgiro 25 69 46-5 eller OJF plusgiro 18 40 73-5. Glöm inte att ange namn, antal 
resenärer och gärna också e-postadress. 
 

Resa 2 
Sedan har vi en resa på Inlandsbanan preliminärt 29/9-1/10 med Y7/Y8. Vi 
tänker oss att åka från Mora och norrut i sakta mak med många stopp på 
spännande platser. Slutstation blir en bit norr om Östersund (kanske Hoting men 
det är inte riktigt klart än). Sedan återvänder vi söderut till Mora igen. Vi 
återkommer inom några veckor med mer information om denna resa som 
kommer att bli något alldeles extra. 
 
Titta också gärna på våra hemsidor som uppdateras kontinuerligt. Och sprid 
denna information till alla som kan tänkas vara intresserade! 
 
Dala-Hälsinglands Järnväg   http://dhdj.se/aktuellt.html 
Orsa Jernvägsförening  http://www.orsajf.se/news.php 

Se tidtabell på nästa sida! 

 

 

Många hälsningar 
Bengt Sandhammar 
DHdJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIDTABELL  

10 juni 2017  

 

ORSA-FURUDAL 

fr Orsa   08.30  13.56 

fr Kallholsfors       x       x 

fr Mässbacken       x                    x 

fr  Skattungbyn  09.00  14.30   

fr Skattungsjön       x                         x         

t Furudal  09.30  15.00   

 

FURUDAL-ORSA 

fr Furudal  09.45  15.15  

fr Skattungsjön      x                          x       

fr Skattungbyn      x  15.45   

fr Mässbacken      x       x        

fr Kallholsfors      x       x         

t Orsa   12.30  16.15   

 

x = uppehåll vid behov för av- och påstigande 

Motorvagnståg med avgång från Furudal 09.45 kommer att göra ett flertal 
uppehåll vid intressanta platser på väg mot Orsa. 

Motorvagnståg med avgång från Orsa 13.56 kommer att göra samtidig avgång 
från Orsa med tåget mot Östersund med möjlighet till fotografering/filmning. 

 

Exempel på biljettpriser: 

Furudal-Orsa tur och retur  vuxen kr 150:- barn 6-16 kr 80:- 

Skattungbyn-Furudal och åter vuxen kr 100:- barn 6-16 kr 50:- 

Heldagsbiljett    vuxen kr 250:- barn 6-16 kr 130:- 

FÖRBOKNING REKOMMENDERAS TILL TÅG FRÅN FURUDAL 09.45! 


