
1. AnsvAr for å unngå skAde
Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare 
for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig 
kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig 
for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet 
materiell.

2. AvpAss fArten etter forholdene
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter 
ferdighet, terreng, vær, føreforhold og trafikk.

3. vikeplikt
Den som kommer bakfra har ansvar for å kjøre på en slik 
måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.

4. forbikjøring og utforkjøring
Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder 
forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel 
kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å 
kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. stArte, kjøre inn eller svinge oppover
i nedfArten
Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du 
påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det 
samme gjelder for kjøring etter stans.

6. stopp i nedfArten
Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å 
stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begren-
set oversikt.
Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt 
som mulig

7. til fots i nedfArten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. respekter skilt og mArkeringer
Følg skilting, merking og anvisninger.
    
9. hjelp ved ulykker
Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å 
hjelpe.

10. identifikAsjon
Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å 
oppgi personalia.

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åp-
ningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsar-
beid med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og 
skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreg-
lene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Av Alpinanleggenes Landsforening

skiglede som vArer livet ut?

Narvikfjellet arrangerer skiskole med mål om å skape gode og trygge 
skikjørere. Vi har fokus på teknikk, læring og mestring gjennom skiglede!

Skiskolen er for barn, ungdom og voksne med alle ferdighetsnivåer,
fra nybegynner til viderekomne.

Informasjon om påmelding finner du på Narvikfjellet.no.

bArnAs eget området i nArvikfjellet!

Hils på Narvikfjellets maskot, Sneff! Sneff har skapt et helt eget 
fristed for barn og unge i Narvikfjellet, med et barnevennlig 
transportbånd, en egen Sneff Mini Lodge hvor dere kan samles 
rundt bålet, og fine milde nedfarter med leker og små hoppele-
menter.

Her er det trygt å være og lett å lære!

Sneff park er i stadig utvikling. Hva er nytt denne sesongen?
Ta turen til Narvikfjellet da vel!
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10 regler
for Alpine skiløpere og snowboArdere

nødvendig
kjærlighet til dine ski!
Visste du at Prepperiet i Narvikfjellet har
avanserte maskiner og dyktige ansatte med
erfaring og kunnskap innen skiservice?

Med vår Omega SBI - stein og båndsliper kan vi 
gi deg perfekt såle med struktur.
Den nye Trimjeten sliper under- og sidekanter, 
slik at du får skarpe jevne kanter for god kjøre-
komfort. I tillegg gjør vi sålereparasjoner, monte-
rer bindinger, legger voks og andre behandlinger 
og reparasjoner av ditt utstyr. 

Vi tar service på alpinski, snowboard og langr-
ennsski. Les mer og se prislisten Narvikfjellet.no. 
Utstyret leveres i Skiutleien.
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Hold deg oppdatert via Facebook og Instagram!
Der får du alltid siste nytt fra Narvikfjellet.
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MOUNTAIN RESTAURANT
656 moh

NARVIK CITY CENTER

ASBJØRNSTUA
ALPINE SPORT

RAILWAY STATION
CRUISE PORT

NARVIKHYTTA

SKI CENTER

PARK

LINKEN
1003 moh

FAUSKE  250E 6

SWEDEN

NORWAY

58  AIRPORT E 6

43  RIKSGRÄNSEN E 10

Langrenn/Cross country

Informasjon/Local Information

Parkering/Parking

Restaurant/Restaurant

Kafé/Cafe

Bar/Bar

Skiutleie/Ski rental

Billettsalg/Tickets

Skipatrulje/First Aid

Toalett/Toilets

Fotopunkt/Photo spot

Paragliding/Paragliding

Overnatting/Accommodation

Bobilcamping/Motorhome camping

Tømmestasjon/Latrine 

Universitet/University

Svømmehall/Swimming

Kjøpesenter/Shopping

Dagligvarebutikk/Grocery Store

Turistinformasjon/Tourist Information

Sykehus/Hospital

Busstasjon/Bus Station

Jernbane/Railway

Skiheis/Lift

Meget lett/Very easy

Lett/Easy

Middels/Medium

Ekspert/Expert

O�piste/Off piste

Flombelysning/Night illumination

Skredterreng/Avalanche terrain

Stolheis 2 pers/Chair lift 2 pers

Gondol/Gondola

T-krok-heis/T-bar lift

Skibånd/Magic carpet

Skibånd

Heis 1

Heis2

Heis 3

Stolheis

Gondol

105 m 

614 m

680 m

695 m

919 m

1172 m

15 m 

150 m

238 m

208 m

345 m

439 m
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HEISER/LIFTS Lengde
/Length

Høyde
/Drop

Førstebakken

Andrebakken

Tredjebakken

Snaua

Linkenløypa

Traversen

Utforløypa

Familien

Singstadsklia

Black Kids

LØYPER/SLOPES LØYPER/SLOPESLengde
/Length

599 m 

678 m

922 m

757 m 

1539 m 

598 m

726 m 

384 m

690 m

1113 m

Lengde
/Length

1129 m 

200 m

571 m

2982 m

240 m

112 m

112 m

Boomerangen

S-en

S-en offpiste

Fjellveien

Diagonalen

Barnebakken

Sneff-Park
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TERRENGPARKER/SNOW PARKS

Sne�-Park   112 m Terrengpark   982 m PARK

Narvikfjellet:  +47 905 40 088
Generelle henvendelser/General inquiries:  
Email:  post@narvikfjellet.no 

www.narvikfjellet.no

slipp kø, kjøp heiskort 
enkelt og kontAktløst 
på nett

1. Trykk deg inn på Narvikfjellet.no

2. Kjøp heiskort og chipkort, eller fyll 
på ditt eksisterende chipkort

3. Gå rett i heisen om du allerede har 
chipkort, eller hent ditt nye chipkort 
med gyldig heiskort i kortautomaten 
i anlegget. Oppdaterte heiskortpriser 
finner du til enhver tid på Narvikfjel-
let.no.

skredvett

1. Skaff deg kunnskap, erfaring og 
gode holdninger.

2. Ha alltid med deg sender/mot-
taker (S/M), søkestang og spade i 
skredterreng.

3. Les snøskredvarselet på varsom.
no, og sjekk værmeldingen før du 
drar på tur.

4. Gjør en skredfarevurdering av alle 
faktorer som påvirker skredfaren der 
du skal ferdes - faretegn, snødekke, 
vær, skredaktivitet, stabilitetstest, 
snøprofil og turfølge.

5. Ta trygge valg basert på konklusjo-
nen etter skredfarevurderingen.

6. Unngå skade.

merk! 
All ferdsel utenfor oppmerket ski-
område i Narvikfjellet skjer på eget 
ansvar.

tips! 
Last ned skredkortet på Varsom.
no, og bruk dette aktivt både før og 
under turen.

AnbefAling! 
Teori og tilgjengelig informasjon vil 
aldri være en erstatning for kurs.

Narvikfjellet anbefaler på det ster-
keste at alle som ferdes i skredutsatt 
terreng gjennomfører kurs med ser-
tifisert kursholder for å lære mer om 
snøskred, skredterreng og skredfare-
vurdering. 

Ta kontakt med oss på Post@nar-
vikfjellet.no så setter vi deg i kontakt 
med en sertifisert kursholder.

lik & del
Facebook: /Narvikfjellet
Instagram: @Narvikfjellet

kontAkt oss
Post@narvikfjellet.no
Tel. +47 905 40 088
Narvikfjellet.no


