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NUOLJA OFFPIST
Först och främst, det här är ingen vanlig skidort. Nuolja är ett fjäll i sitt renaste ursprung – 
naturligt och äventyrligt. Åkningen sker i två zoner – antingen innanför eller utanför skidom-
rådet. Skidområdet är inhägnat med käppar och rep med ett antal gater där du kan åka ut i 
den andra zonen. I skidområdet utförs lavinsäkerhetsarberte dagligen och skidpatrullen gör 
en bedömning för rådande förhållanden som finns att läsa vid Aurora Sky Station. Utanför 
skidområdet är det naturens regler som gäller och Nuolja Offpists skidpatrull utför inget lavin-
säkerhetsarbete här. Vår skidpatrull svarar gärna på frågor både vad det gäller åkningen och 
rådande förhållanden. 

MÖJLIGHETERNAS FJÄLL
Nuolja är ett fjäll skapat för rejäl skidåkning. Med sina 500 fallhöjdsmeter finns oändliga 
möjligheter att hitta nya linjer i naturlig fjällterräng - det är bara din fantasi och kreativitet som 
sätter stopp! Linbanan, som är två kilometer lång, tar cirka 15 minuter. Där liften slutar ligger 
Aurora Sky Station. 

På södra sidan om liften är skidåkningen intensiv och teknisk till sin karaktär med isfall, klipp-
dropp och oftast lite fler åkare. Den norra sidan erbjuder flackare åkning med mer cruisingkänsla. 
Längre upp på den norra sidan finns Nuoljas seriösare åk, dessa kommer du inte åt utan att 
”boota” eller gå med stighudar och det här är terräng enbart för den vana offpist-åkaren med 
större krav på säkerhetstänk.

Det kan ibland vara besvärligt att hitta på Nuolja. Nyckeln till berget är att våga lita på transporterna, 
de upphuggna gator som finns längst ned på både södra och norra sidan. Följ åk och linjer ner till 
transporternna och sedan tillbaka till dalstationen. Utnyttja tiden i liften till att rekognosera åken. 

OFFPISTVISNING OCH AVALANCHE AWARENESS DAY
Följ med våra erfarna skidpatrullörer på offpistvisning! Vi tar dig till den bästa snön för dagen 
och till de finaste åken. Drop in varje dag senast kl 9.30, anmälan görs vid dalstation. Varje 
eftermiddag  håller vi även en kortare lavinkurs, Avalanche Awarenss Day. Detta är ett bra 
alternativ till dig som vill ta första steget till säkrare åkning i lavinterräng, eller få en uppfräsch-
ning av dina lavinkunskaper inför din vistelse. Anmälan senast kl. 10 samma dag vid dalstation. 
Vi erbjuder även längre lavinkurser, mer info om dessa finns på vår hemsida.

AURORA SKY STATION
Kaféet är den naturliga mötesplatsen för dig som skidåkare. Oavsett väder och vind är det här du 
träffar gamla vänner och nya bekantskaper. När trötta skidben behöver vila finns sköna soffor, 
braskamin och en solveranda för härliga vårdagar. Kaféet serverar dagligen lunch och fika.

STF ABISKO FJÄLLSTATION 
Fjällstationen ligger bara 10 minuter från linbanan och erbjuder olika typer av boende och guidade 
dagsutflykter. Där finns även en restaurang som dagligen serverar frukost, lunch och middag.

+46 (0)980 402 00 / abisko@stfturist.se / svenskaturistforeningen.se/abisko

       facebook.com/nuoljaoffpist 

       instagram.com/nuoljaoffpist



RÅD VID OFFPISTÅKNING

• Ha alltid med dig lavinsäkerhetsutrustning 
 (spade, sond, transceiver) samt ha kunskap i hur denna fungerar.

• Stanna aldrig rakt under en sluttning, åk åt sidan. 

• Tänk på att du kan utlösa laviner över andra människor. Åk inte   
 ut på en brant sluttning om det finns människor under. 

• Att någon har åkt sluttningen innan betyder inte att den är säker. 

• Omarkerade hinder/faror förekommer i terrängen. 

• Vid en olycka kan det ta lång tid innan du får hjälp.

SKIDOMRÅDET 
I skidområdet utför skidpatrullen dagligen lavinsäkerhets-
arbete och eventuellt bekämpning vid behov. Daglig infor-
mation om rådande förhållanden inom skidområdet finns 
att läsa vid Aurora Sky Station efter öppning. Fråga gärna 
skidpatrullen om tips och råd. Andra faror och hinder som 
till exempel barblåst mark, buskar, träd, stenar, klippor, 
stup, stolpar, lavinkäglor med mera är inte markerade.  

Kvällstid, och om linbanan är stängd så utförs inget lavinsäker-
hetsarbete.

UTANFÖR SKIDOMRÅDET 
När du åker utanför skidområdet är du i naturlig fjällterräng där inget förebyg-
gande lavinsäkerhetsarbete genomförs. Här gäller naturens villkor, det krävs 
ett gott omdöme och en stor portion ödmjukhet inför snötäcke och terräng. Ta 
reda på aktuell lavinfara utanför skidområdet på www.lavinprognoser.se. Att åka 
offpist kan under rätt förutsättningar vara en härlig upplevelse, men offpiståk-
ning lägger ett högt egenansvar på dig som utövare. Gör alltid en bedömning av 
förhållandena utifrån både terrängklassningen och den gällande lavinprognosen. 

Vid olycka: 
Ring 112 eller Nuolja Offpist Skidpatrullen +46 (0)70 570 39 62. 


