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 Lugnets Naturreservat

Skidspår



 Sjulsarvsspåren

Sjulsarvsspåren prepareras för både klassisk och fri stil. Elljusspåret 
och Vallenslingan samt tävlingsspåren prepareras med konstsnö. 

 Elljusspåret 3,3 km 
Lätt kuperat spår som går genom Sjulsarvets vackra ängslandskap. 
Belysningen tänds vid mörkrets inbrott och släcks kl 23.

 Sjulsarvsspåren 5 km 
Följer Elljusspåret 3,3 km och gör sedan en extraslinga i lätt kuperad 
terräng.

 Sjulsarvsspåren 7 km 
Följer Sjulsarvsspåren 5 km och gör sedan en extraslinga i kuperad 
terräng med ett par tuffare backar.

 Sjulsarvsspåren 10 km 
Följer Sjulsarvsspåren 7 km och gör sedan en extraslinga i kuperad 
terräng med en lång stigning upp till Högsta Punkten.

 Elitspåret 15 km 
Följer i stort sett Sjulsarvsspåren 10 km men med några extra loopar 
i början och en lång loop mitt i. Passerar flera tuffa backar, både 
uppför och utför.

 Dusch och omklädningsrum

Dusch och omklädningsrum finns i Lugnets Sportcenter. Köp biljett i 
receptionen.

 Vallabod

Vallabod finns i ansluting till Lugnets Spårcentral och den är öppen 
för allmänheten.

 Spåravgifter

Spåravgift gäller samtliga spår på Lugnet. Barn och ungdomar upp 
till och med 16 år åker gratis. Köp spårkort i Lugnets reception.  
Priser: Dag 50 kr, säsong 600 kr

 Uthyrning

Lugnets Camping hyr ut längdskidutrustning, tel 023-654 00.
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Alla leder utgår  
från Lugnets  
Spårcentral bredvid 
campingreceptionen.

 Du får inte skada växtligheten eller geologiska 
naturföremål.
 Du får bara använda motorfordon på upplåtna  
vägar. Vintertid får du bara köra snöskoter på  
markerad skoterled.
 Motorfordon ska parkeras på anvisade platser.
 Det är bara tillåtet att rida på markerade ridleder.
 Du får bara elda på anvisade platser.
 Du får inte gå i preparerade skidspår.
 Visa hänsyn, hälften av marken är privat.

Hundar ska hållas kopplade året om. Det 
 är ej tillåtet att medföra hund i preparerade 

skidspår. Undantag gäller för hundförare som kan 
uppvisa Draghundsportförbundets Gröna Kort.

 Lugnets Naturreservat

Vi är många som vistas i Lugnets  
Naturreservat. Tack för att du visar 
hänsyn mot utövare av andra  
aktiviteter, följer reservats- 
bestämmelserna och  
respekterar ledskyltar!



100 meter

SKIDSTADION

INFART

1
2

3

4

5
MOTIONSSPÅR IN/UT

VALLEN

CAMPING

ISHALL

SPORTCENTER
SIMHALL, GYM, RESTAURANG MM

6

AVGIFTSFRITT

AVGIFT

STUGBY

LEKPLATS

AVGIFTSFRITT

AVGIFT
AVGIFT

AVGIFT

”DAMMEN”

Hitta rätt på  
Lugnets skidstadion

1) Spårcentral Lugnet - här börjar och slutar skidspåren.
2) Lugnets Camping - skiduthyrning & butik.
3) Vallabod
4) Cykeltvätt (sommartid)
5) Toaletter (vintertid)
6) Lugnets Sportcenter - dusch, bastu, restaurang mm.

Det finns gott om parkeringsplatser på Lugnet. Den stora parke-
ringen vid ishallen är avgiftsfri. Parkeringarna närmast Lugnetan-
läggningarna är avgiftsbelagda.

  Hitta rätt på Lugnets skidstadion   Parkering




