
Längdskidor 





Rymmarstadion i Arvidsjaur  
är en skidanläggning på gångavstånd från centrum i Arvidsjaur. 
Spåren slingrar sig över Lillberget, prepareras så fort det kommer 
snö och man kan via skyltade kombinationer hitta följande 
spårlängder:  
 
7,5 Km 
6,2 km 
4,5 km belyst 
2,3 km 
1,5 km  
1,3 km 
 

”Kommunspåret” i Arvidsjaur 
Vid ishallen ett stenkast från centrala Arvidsjaur finns startpunkten 
på ännu ett skidspår som är 6,2 km långt och belyst. Spåret brukar 
prepareras från mitten av Februari. 



Vittjåkk Ski Resort (9 km från Arvidsjaur) 
 
Utförsåkning och längdåkning på ett lågfjäll 9 km med bil från 
Arvidsjaur eller 6 km på längdskidor. 
 
Runt topparna på Vittjåkk finns spårlängder på 3 och 5 km. De 
prepareras från och med början av februari. 
 
Anslutningsspår Arvidsjaur-Vittjåkk 
 
I dagsläget pistas anslutningsspåret mellan Rymmarstadion och 
Vittjåkk från med slutet av februari. Då kan man åka längd hela 
vägen upp till skidbacken, en sträcka på ca 6km. På helgerna, 
hela sportlovet och påsklovet är restaurang och skidbacke 
öppna. Längdspåret är öppet resten av säsongen. 
 
 





Glommersträsks skidspår (42 km söder om 
Arvidsjaur) 
 
Spåret i Glommersträsk börjar vid ishallen och där kan du åka 
följande spårlängder: 
 
2,4 km belyst 
9,6 km 
 
Spåren prepareras varje helg så fort det finns nog med snö. Oftast blir 
det kortare spåret åkbart innan jul och det långa i början av januari. 
 
Här ordnas flera skidtävlingar varje vinter som är öppna för anmälan 
även för internationella åkare, från blåbär till elit. Ett av dem är 44 km 
långt och heter Nasaloppet och är seedningsgrundande för 
Vasaloppet. Det går av stapeln runt 20/3 varje år. Loppet går efter en 
del av den historiskt viktiga Nasaleden, start i Glommers och mål i 
Jörn. 
 



Mindre skidspår i Arvidsjaurs Kommun 
 
Moskosel (44 km norr om Arvidsjaur)  
Här finns 2,5 km belyst skidspår plus 5 km som kan åkas på dagtid med start 
vid parkeringen vid kyrkan. Belysningen tänds vid starten och styrs via 
timer. 5km spåret är lättåkt och går över vackra sjöar i närheten av byn 
Moskosel.  
 
Lauker (33 km öster om Arvidsjaur) 
1,3 km belyst skidspår med start vid byastugan. Prepareras från och med att 
det 40 cm. 
 
Abborrträsk (19 km söder om Arvidsjaur)  
Här finns 1,2 km belyst skidspår med start vid fotbollsplanen. Belysningen 
tänder man och släcker vid starten. Spåret prepareras så fort det blir snö. 
 
Slagnäs (45 km väster om Arvidsjaur) 
1,9 km belyst skidspår, belysningen slås på och stängs med timer. Start 
bakom parken i Slagnäs. Prepareras så fort det kommer snö. 
 



Kläppen (14 km väster om Arvidsjaur) 
Spåret går 3 km enkel väg till Dunliden. Spåret dras vid behov ej mitt i 
kraftiga snöfall, Det startar vid vägskälet i Kläppen och följer gamla vägen till 
Dunliden. 
 
 



Skidskytte i 



Hur svårt kan det vara? 
 
Har du någonsin suttit och funderat på hur svårt det kan vara att träffa rätt 
medan du tittar på skidskyttetävlingar? Då är den här nya produkten något 
för dig! 
 
Prova på skidskytte på Rymmarstadion i Arvidsjaur. Passar både som 
företagsevent, kick off eller för kompisgäng.  
 



Så här går det till: 
 
- Er grupp om minst 8 personer anländer till stadion där ni välkomnas av 
skytteinstruktören och skidskytteföreningen 
 
- Skytteinstruktören går igenom säkerheten kring vapen och skjutvallen. 
 
- Inskjutning av vapen liggande på ”ståpricken” med hjälp av instruktörens 
expertis. 
 
- Efterhand får ni byta till den svårare ”liggpricken”. När detta är färdigt har ni 
skjutit ca 40 skott. 
 
- Nu är det dags att testskjuta med puls! Gruppen får prova skjuta på 

liggpricken efter en kort jogg. 
 

- Sedan laddar ni om och har en liten ”tävling”. Utformningen av denna och 
huruvida ni springer, går på snöskor eller åker skidor avgörs i samråd med 
er genom en uppskattning av gruppens allmänna kondition och tidigare 
erfarenhet av längdskidor. 
 

- Vi avslutar med en trevlig fikastund i stugan bredvid stadion. 
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