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I 70 år har människor kommit till Katterjokk - 
en del för att skida - en del för att vandra. Med 
all säkerhet har alla kommit hit för att njuta. 
Visst - människors möjligheter och utrustning 
har med tiden förändrats. Men vår fjällmiljö 
har det inte - och är fortfarande ett outtömligt 
skafferi för härliga naturupplevelser. 

Katterjokk lämnar ingen oberörd. Det är 
bara din fantasi som sätter gränsen för dina 
upplevelser. En yrväderspromenad med 
snöbus kan vara nog så stor upplevelse som 
en uttömmande heldagstur på fjället. En 
soldränkt barmarksfläck i snöhavet är garan-
terat en dags paradis för alla som var med! 
Låt oss fresta med några av favoritturerna 
med Katterjokk Turiststation som utgångs-
punkt. Läs - och låt dig inspireras. Katter-
jokk har otroligt mycket att erbjuda

- med minimal eller maximal puls -



skidturSkidtur

lite säkerhet
Alla turer sker på egen risk, och under eget ansvar. För din egen säkerhet vill vi uppmana dig att meddela 
någon anhörig om era planer, och er beräknade återkomsttid. Vi vill också att ni fyller i ett färdmedde-
lande som finns i pärmen, och lägger detta i facket utanför er dörr. När ni återkommer tar ni bort ert 
meddelande, vilket gör det lätt för oss att se att allt är som det ska vara. Tänk på att vädret kan vara nyck-
fullt, att lavinfaran ibland är högre samt att aldrig gå längre än att ni säkert kan ta er tillbaka samma väg.  

Omkring Katterjokk finns nästan oändlig natur för dig att njuta i. Att gå en skidtur på kalfjället eller 
längs den lilla jokken som söker sig fram i den glesa björkskogen är en fantastisk upplevelse - och en 
Lisa för själen. Packa din ryggsäck eller pulka med god mat och dryck, glöm inte förstärkningsplagg 
ifall du råkar somna in på ditt liggunderlag! Ge dig iväg tillsammans med vänner, familjen eller ensam 
- vi lovar att närheten till den unika naturen inte lämnar dig oberörd. Det finns några klassiska turer 
av olika längd som många gått före dig. Men det fantastiska är att varje tur helt säkert ger nya och 
unika upplevelser i denna ombytliga och varierande natur. Det är det vi tycker är tjusningen - variatio-
nerna - som varje gång bjuder på nya äventyr. Ta på dig skidorna direkt intill Katterjokk Turiststation, 
och bege dig in i Soldalen, till Kärkevagge - eller genom Lairevaggi för en lite längre tur. 
nerna - som varje gång bjuder på nya äventyr. Ta på dig skidorna direkt intill Katterjokk Turiststation, 
och bege dig in i Soldalen, till Kärkevagge - eller genom Lairevaggi för en lite längre tur. 

Soldalen

Soldalen har fått sitt smeknamn eftersom det är känt för att vara en solsäker plats och 
vindskyddad dalgång. Egentligen heter dalen Vassivagge, och är en fantastisk miljö  
               för en tur för alla i familjen.  
        Välj att gå de 7km hela vägen  
        in i dalen, de 4 till vindskyddet  
        - eller bara en bit, för att stanna  
                  vid en av många barmarks-  
        fläckar som kommer fram   
        under senvåren. Vad du än   
        väljer, kommer denna tur med  
        säkerhet lämna ett härligt och  
        minnesvärt intryck från denna  
        skyddade, men ändå högalpina  
        natur.  Vägen in i dalen går i  
        lätt uppförslut - så hemfärden  
        till bastun avverkas med lätta  
        stavtag och ett leende!

Turtid - helt upp till dig Fallhöjd några få höjdmeter

Bra att ha grejer
Ge dig aldrig ut på tur utan en del bra-att-ha-grejer. Ta med: Karta, kom-
pass, solglasögon, förstärkningsplagg och ombyte, matsäck med varm 
dryck, liggunderlag, valla eller stighudar. Ta också gärna med en liten 
spade, och solskydd - vem vet - kanske blir det en liten lutare på maten!



skidturSkidtur

Lairevaggi

Lairevaggi är en höglänt dalgång - 
eller snarare en skyddad klyfta på 
Lairecurru - kanske mer känd som 
Namnlösa för de flesta. Detta är en 
fantastisk tur för den som vill 
komma upp på lite högre höjder 
utan att åkningen blir allt för 
krävande tekniskt eller fysiskt. 
Starta från Katterjokk Turiststation 
- åk in i Soldalen ett par km, därefter 
börjar sakta stigningen mot Namn-
lösa - genom Lairevaggi - sedan ner 
mot Dossagevaggi. Därefter följer en 
underbar och lätt nedförsåkning i 
flera kilometer mot dalgången till 
Katterjaure och sedan en behaglig 
och spännande nedförs åkning i ca 4 
km till  Katterjokk - som ofta hörs 
göras ljudligt skrattande! 

Turtid - 6-10 timmar
Fallhöjd 400 meter

Stora ölturen

Stora ölturen startar du från Turiststationen, 

och går upp längs Katterjokkens dalgång till 

Katterjaure. Här avviker du från skoterspåret, 

och följer strandkanten västerut. Stanna gärna 

vid sjöns västra ände för en fika i någon av de 

många snödrivorna. Fortsätt sedan norrut över 

Katteratt mot Björnefjell. Här följer en härlig 

och välbehövlig utförssträcka ned mot byn. 

Väl i Björnefjell följer du Rallarleden via Riks-

gränsen hela vägen tillbaka till Katterjokk. 

Denna tur är en riktig höjdare med en rejäl 

matsäck och gott sällskap!

Turtid - 6-10 timmar   Fallhöjd 400 meter



Att gå på topptur är en heldagsutflykt som ger en totalupplevelse på snö. Skidåkning på orörda 
ställen i kombination med den vackra naturen är något utöver det vanliga och ger ofta mers-
mak. Har man tillgång till bil ger området kring Katterjokk omkring 60 olika giganter på över 
1300 meter. Var och en är i sig en kunglig upplevelse i en majestätisk fjällvärld. Utsikten är 
enorm och upplevelsen naturligtvis 100% minnesvärd. Det är toppturer som känns, ända in i 
själen. För många av toppturerna börjar stigningen direkt vid vägen eller efter en kort 
anmarsch, så tillgängligheten är hög för en stor variation av turer. Favorittopparna Vassitjåkka 
och Vuoitasrita ger inte mindre än 1000 härligt vita och pudersköna fallhöjdsmeter - havsutsik-
ten får du på köpet! Välj mellan enklare toppturer som inte kräver annat än en välförtjänt 
macka att äta intill toppstenen, eller avancerade turer med inslag av luftiga passager som kräver 
speciell utrustning - allt efter din egen smak och dagsform! Glöm bara inte att alltid lämna en 
detaljerad turbeskrivning, och att alltid sätta säkerheten främst - Trevlig tur!

ToppturTopptur

        Höjd Nordtoppen 1361 möh
        Höjd Mellantoppen 1491 möh
        Höjd Sydtoppen 1590 möh
        Fallhöjd 850 - 1100 meter
        Turtid 4-10 timmar

Ett av det absolut bästa fjället för en
topptur. Kort anmarsch, stora ytor
och långa fallhöjder. De tre topparna
erbjuder åkning i många vädersträck
varför det ofta går att hitta fin snö, 
även länge efter ett snöfall.

vassitjåkka

       Höjd  1588 möh
       Fallhöjd 1000 meter
       Turtid 10-12 timmar

voitasrita

En tuff tur som inte lämnar någon
oberörd. Anmarcshen på ca. 7km
tar dig längst in i soldalen - och utgör
en del av upplevelsen. Här börjar stig
-ningen längs en större snölega, upp
mot toppen som täcks av en glaciär.
Detta är samernas heliga berg - och
offpiståkarnas mecka! 



ToppturTopptur

       Höjd  1230 möh
       Fallhöjd 1000 meter
       Turtid 5-8 timmar

rombakkstötta

Rombakkstötta - Narviks Matterhorn. Startar från Djup-
vik (sopstation!). Härifrån går turen i relativt brant 
stigning till pumpvattnet - håll vänster mot Isvattnet. Ett 
varningens ord: gå aldrig ut på dessa isar, då vattnet 
härifrån används för vattenkraft, och bokstavligen kan 
hänga i luften. Fortsätt stigningen uppåt - som avslutar i 
en liten knix innan toppen. Väl här är det bara att njuta av 
utsikt, fika - och det stundande åket ner!

Kopparfjell
        Höjd 911 möh Fallhöjd 530 meter Turtid 4-6 timmar

En lättillgänglig topp med suverän känsla av fjällvidd! Turen kan 

tas i ”prat-tempo” tillsammans med de mindre i familjen. Vill inte 

alla upp, finns det många skyddade ställen att göra ett stopp för fika 

och mys - medans andra gör en push for the summit! Från toppen

har man otroligt lång sikt - från Torneträsk, Katterjokkfjällen - till

havet i väster. En perfekt topp att hitta andra toppar ifrån - inte

minst Nävertind, som ser inbjudande ut med sin stora vita glaciär.

        Höjd 911 möh Fallhöjd 530 meter T

       Höjd 1476 möh
       Fallhöjd 1100 meter
       Turtid 8-10 timmar

En fantastisk topptur med magisk
skidåkning över stora fält. Stigningen
börjar direkt från bilparkeringen, där
man under senvåren ofta får gå de för
-sta höjdmetrarna med skidorna på
ryggsäcken. Upplev kallsnön och den
otroliga utsikten från toppen!

spanstind

Något som ofta glöms bort är Katterjokks närhet till vårt vackra grannland - Norge. Här 
finner du också ett fantastiskt utbud av mer eller mindre avancerade toppturer. Spanstind, 
Sovande Drottningen, Nävertind, Rombakkstötta eller Kopparfjell - det är egentligen bara att 
välja efter humör och väder. Kopparfjell är en relativt snäll tur, med stigning direkt från väg 
E-10. Från toppen har du en magisk utsikt över Norska och Svenska fjällen. Rombakkstötta 
är också direkt tillgänglig, men är något mer krävande - denna tur betalar sig i en absolut 
oslagbar känsla av luftig utsikt över havet och hela fjällvärlden! Som alltid: Se till att lämna en 
detaljerad turbeskrivning, och genomför aldrig turer du inte har utrustning eller kunskap till.



riksgränsens
skidanläggning
riksgränsens
skidanläggning

Riksgränsen är världens nordligaste skidanläggning. Här hittar du fantastisk natursnö, varierad skid-
åkning på alla nivåer och storslagna vidder. Mycket i Riksgränsen kretsar kring offpiståkning, men 
inte allt.För många skidåkare är Riksgränsen något alldeles speciellt. Kombinationen av häpnadsväck-
ande natur, mycket snö och oändliga variationsmöjligheter gör att många skid- och snowboardåkare 
kommer tillbaka hit år efter år. 

Mycket handlar om offpistskidåkningen men långt ifrån allt - det finns massor av pistade nedfarter för 
alla nivåer. Mellan de pistade backarna finns dessutom "snällare" offpist för de som inte testat offpist 
förut. Riksgränsens skidanläggning har 387 fallhöjdsmeter som kan bestigas med hjälp av 6 liftar. För 
att ta sig ner finns 15 pistade nedfarter - varav 4 gröna, 3 blå, 7 röda och en svart - men mest av allt 
finns offpist! Upptäck Hamres, Rimfors, Sheriffen, Branten och Uffes vägg - alla med sin egen historia 
- och med sina egna variationer!

Två dagar i veckan visar Riksgränsens duktiga skidlärare anläggningens pister, offpist och välbevarade 
hemligheter. Pistvisningen ingår för alla som vill vara med, det enda man behöver är ett skidpass. Skid-
guiderna delar upp deltagarna i två grupper som får information och historik om skidsystemet. 
Tempot och åkningen varierar mellan de olika grupperna. Visning sker på måndagar och fredagar. För 
mer information, ta kontakt med sporten i Riksgränsen.
 



nordalsfjälletnordalsfjället

Tänk på din säkerhet: Gå helst i sällskap med andra. Sprid inte ut er på fjället, 
utan turas om att åka i ungefär samma linje. Helst ska alla i gruppen vara utrus-
tade med transceivers, spade och lavinsond. Har ni inte det, finns detta att hyra 
i Riksgränsens sportshop. Se till att ni behärskar er säkerhetsutrustning. Om 
någon hamnar i en lavin, är tiden helt avgörande. Ett fel handhavande under ett 
lavinsök kan vara ödesdigert för den som ligger under snön. Prata med pistö-
rerna eller liftpersonalen om den aktuella lavinfaran, och ta inga onödiga risker.

Tä k å di äk h Gå h l i äll k d

Med skidorna på ryggsäcken eller över axeln 
vandrar du i en oftast väl trampad stig upp till 
Nordalsfjällets topp. Från toppstensröset, som 
ligger nära gränsen mellan Sverige och Norge 
ser du åt väster ända ner till Rombacksfjorden 
och åt öster bland annat samernas heliga berg 
Vuoitasrita. Åken ned för Nordalsfjäll, Sadeln, 
Nordalsbranten, Ravinen och Bananen, för att 
nämna några, är klassiska svenska offpiståk 
som slår högt att ha med på sin ”ha gjort lista”. 
NM i Extremskidåkning som årligen lockar 
flera av världens bästa friåkare avgörs här varje 
år och vid de rätta förhållandena bjuder 
Nordalsfjäll på offpiståk i världsklass. Nordals-
fjäll låter extremt, men erbjuder offpiståkning 
på flera nivåer: från ganska svårt - till extremt 
avancerad. Du ska absolut ha god skidvana, och 
känna till den rådande lavinfaran innan du 
beger dig upp. Klättringen tar allt ifrån 15 
minuter och uppåt - beroende på dina förut-
sättningar och lust att bli sjöblöt på ryggen! 
Turen ger mersmak - vi lovar! Ibland bjuder 
Nordalsfjället på extremt bra puderåkning, då 
blir det ofta både två, tre och ibland fyra turer 
under en och samma dag. När du kommer ner 
kan du ta en kort fika i Nordalsfiket samtidigt 
som du titta upp och studerar din åklinje. Du 
kommer garanterat se en annan som bara inte 
kan få ligga orörd! 



NarvikNarvik
Kanske behöver du en vilodag eller är sugen 
på att göra något helt annat under din 
vistelse i fjällvärlden!

Ett förslag är då att besöka Narvik, en 
pittoresk hamnstad med 18000 invånare, 
belägen endast några mil från Riksgränsen.

Med bil åker du längs E10, passerar norska 
tullen och följer skyltning mot Narvik. 
Efter cirka 30 km svänger man vänster i T-
korsning och färdas den sista milen längs 
E6. Den totala körsträckan blir enkel resa 
lite drygt fyra mil.

Det går även utmärkt att ta tåget (se aktuell 
tågtidtabell i annexet). Järnvägsstationen i 
Narvik ligger endast några minuters 
promenad från centrum.

Shopping
I Narvik finns också ett trevligt 
affärscentrum med diverse 
butiker och ett par större shop-
pingcenter. Öppettiderna är 
normalt kl10-20 under varda-
gar samt lördagar kl 10-18.

Information
För mer information om aktivi-
teter i Narvik kan man 
kontakta Narviks turistinfor-
mation på tel +47-9-433 09

Linbana
Är det klart väder kan det vara spännande att ta linbanan 
upp på Narvikfjellet, varifrån man har en magnifik utsikt 
över Ofotfjorden. 

Museum
För den som är historiskt intresserad finns möjlighet att 
besöka krigsminnesmuseet, som skildrar kriget och situa-
tionen i Norge under den tyska ockupationen 1940–1945. 
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