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vAlkommen t i l l riksgransen
Riksgransen har en gammal rradirion inom skidakningen.
Redan innan turiststationen oppnade ar 1928 hade man borjat

aka skidor i omradet. Sveriges forsta skidskola startade har ar
1934 med Sigge Bergman och Olle Rimfors som ledare.Den
senare har givit namn at offpistleden "Rimfors".
Skimastern fick sitt namn pa 50-talet efter ett mycket
populart skidmarke som tillverkades av L:A Jonssons

Skidfabriks AB. Offpisten Uffes vagg har fatt sitt namn efter
den legendariske skidlararen Ulf Edborg, som arbetade har pa
60-talet.

Blabarsbacken har fatt sitt namn p.g.a. att man har hittar
mycket blabar sommartid.
Sommarstigen anvands pa sommaren for att ta sig upp pa

fjallet. Trapporna i leden anlades 1905 for att mojliggora
transport for de som arbetade i asbestgruvan, vilken ligger
straxt vaster om Sommarstigen. Gruvbolaget gick i konkurs
1915 och sedan dess har det inte varir nagon brytning.

BH-L6pan ar uppkallad efter Bengt Herman Nilsson, var
nuvarande kungs adjutant.

I Apelsinklyftan var det populart att sitta och sola sig.
Alia turbeskrivningar fran 30-talet talar om hur der kalasas pa

FOR NYBORJAREN
Skidbackarnavid Katterjokk och Solliften erbjuder lattakta
nedfarter. Har hittar Du valpreparerade och flacka backar.

apelsiner dar.

FOR DEN MEDELGODE

Fjallet erbjuder mycket varierande skidakning. Alltifran
branta offpistleder till fina nyborjar- och barnomraden.
Fallhojden pa Riksgransfjallet ar 387 meter.

prepararade nedfarter samtlatt offpist.

OPPETTIDER

Liftarna ar oppna dagligen 09.00 - 16.00
Beroende pa snosmaltningen sa stanger slapliftarna i mirten

eller slutet av maj. Stolliftarna ar oppna t.o.m. midsommarhelgen. Midnattssolsakningen borjar i mitten av maj.
utforsAkarforsAkringen
Specialanpassad utforsakarforsakring finns att kopa i
sportuthyrningen.

Skidbackarna vid Nordals- och Vinkelliften erbjuder fina
Vid stolbanorna firmer Du manga latrare nedfarter. Lattaste

vagen nertill hotellet arviaApelsinklyftan eller Nuttis boj vid
nedre stolbanan.

FOR DEN AVANCERADE OCH DEN
LOSSNOSUGNE

Riksgransfjallet erbjuder 4200 m2 skidterrang ovanfor
tradgransen. Utbudet av ororda sluttningar och raviner ar 1det

narmaste obegransat. Fraga var personal sa hitrar Du lattare till
de fina stallena.

INNAN DU GER DIG IVAg -

KONTROLLERA OM DET RADER LAVINFARA!
Fraga garna skidpatrullen.

