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Längdskidor och
Mora hör ihop.
I Mora med omnejd finns
ett av Sveriges bästa
skidområden med ett
väl utbyggt spårsystem.
Du kan ställa dig på
skidor inne i centrum
vid Zornmuseet och
åka i princip hur långt
som helst. Vid Mora
skidstadion i Hemus,
i Vasaloppsarenan och
i Norra Garberg finns
fina, preparerade spår.
Elljusspår finns både på
Mora skidstadion och i
de flesta av byarna runt
Mora.
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MORA

Inför skidsäsongen kör Mora

KONSTSNÖ, ETAPP 1

PACKNING OCH SPÅRNING

PRISLISTA SPÅRKORT

kommun ut konstsnö till spåren

Så snart det är tillräckligt kallt tillverkar
Mora skidstadions snösystem 15 000

Så snart det är möjligt packas alla spår.

Typ av kort
Dagkort

Pris
50 kronor

kubikmeter konstsnö. Produktionskapa

arna under framför allt Vasalopps
veckan. När det är tillräckligt med snö i

Veckokort

200 kronor

vid Mora skidstadion och Vasa
loppsspåret fram till Eldris.
Detta sker i två etapper. Även
packning och spårning sker
etappvis, där Mora skidstadion
har första prioritet.

citeten är begränsad och första prioritet
har skidstadion och konstsnöbanan ibland kallad MoraPinglan-banan efter
den ungdomstävling som körs vid nyåret
med c a 900 deltagare.
Prioriteringen är gjord för att Mora

Detta för att klara de höga påfrestning

skidspåren spåras de med hjälp av en
spårmaskin.
Dag 1 spåras sträckan Zornmuseet
Eldris (Vasaloppsspåret) samt Mora

april. Avgiften gäller för de 24 kilome

elljusspåren (spåravgiftsspåren).

samarbete mellan förtroende-

kunna användas av Skidgymnasiet, IFK

vaIda, föreningslivet, Vasalopps

Mora SK och Mora Biathlon.

Dag 2 spåras dagspåren 5 och 10
kilometer, skidlekplatsen och sträckan
Eldris-Rostberg.

Mora.

Barn- och ungdomsverksamheter har
även skidgymnasiet, där kommunen har
avtalat med Svenska Skidförbundet om
att hålla med fungerande skidspår.
Alla spår är öppna för allmänheten

Dag 3 spåras sträckan från Eldris till
Norra Garberg.
Om det snöar återgår man till att spåra
"dag 1-spåren", där majoriteten av
skidåkarna finns.

och motionsåkare har möjlighet till

Denna prioritering gäller hela säsongen,

lättare åkning på de flackare delarna av

oavsett väderlek. Vissa justeringar kan

konstsnöbanan.

dock ske, till exempel vid tävlingar på
Mora skidstadion. Personalen i

KONSTSNÖ, ETAPP 2

kommunens utomhusgrupp beslutar om

När det finns tillräckligt med snö i

behovet av att preparera spåren - något

skidstadion tillverkas ytterligare 15 000

som styrs mycket av rådande väderlek.

kubikmeter konstsnö. Den körs först ut

Mora Kommun ansvarar för spåren

till Vasaloppsspåret mellan Zornmuseet

mellan Mora och Eldris. Vasalopps

och Mora skidstadion. Därefter förses

organisationen ansvarar för spåren norr

sträckan från skidstadion till Eldris med
konstsnö.
Under de knappa två veckor som

preparerade skidspår är avgiftsbelagd
under perioden 1 november till 30

skidstadion så tidigt som möjligt ska

förtur vid prioriteringen. Detta innefattar

• Skidåkning i Mora skidstadions

skidstadion med skidskyttevallen och

Prioriteringarna har gjorts i

organisationen och näringslivet i

Säsongskort 400 kronor

om Eldris.

ter el belysta spåren i anslutning till
Mora skidstadion i Hemus.
• Spårkort köper du på
www.mora.se/shop eller i appen
Track4outdoors som går att ladda ner
via Google play eller App Store. Det
går också bra att köpa spårkort i
receptionen på Mora simhall.
• Giltigt bevis för erlagd spåravgift är
kvitto från kassan i simhallen/
utskriven PDF-fil med QR-kod (från
webb)/ SMS med QR-kod från webb)/
betalbevis nedladdad i
Track4outdoors app.
• Barn och ungdomar till och med
årskurs 9 åker gratis.
• Spårkortet är personligt och får inte
överlåtas.
• Ingen avgift krävs för skidåkning i
Vasaloppsspåret under de två veckor
som Vasaloppet ansvarar för spår

utkörningen och prepareringen pågår, är

dragningen. För åkning i övriga

möjligheterna att åka skidor i spåren

avgiftsbelagda spår krävs giltigt spår

begränsade.

kort som vanligt.
• Skidlekplatsen på Mora skidstadion
ingår inte i spåravgiften

TÄNK PÅ ATT...
• Anpassa din skidåkning efter
terrängen och din förmåga.
• Åk försiktigt över krön, i kurvor och i
branta backar.
• Visa hänsyn mot andra skidåkare.
• Gå alltid åt sidan om du behöver
stanna.
• Ha alltid ett giltigt spårkort - annars
kan du komma att debiteras en
kontrollavgift på 1500 kronor.
• Följ skyltar och anvisningar för skid
åkning och åkriktning.
• Visa respekt för djuren och naturen.
• Åk aldrig berusad.

