
Løypene kjøres i helgene, hvis ikke annet er nevnt. 
Det tas forbehold om gode snøforhold.

Straumen og Finnset – Farfarhaugen, 
Heia og O-hytta 
Start ved Sørreisa stadion. I nedre del følger løypa 
skogsbilveien. Ved «Demninga» tar den av mot 
Heiavarden, eller man kan følge veien helt til Bukk-
hola og ta av derifra.
Løypa fra Øvermoen/Finnset kommer inn på 
overnevnte løype i området Lyshaugen.

Reinelv grendehus - Reinvatnet. 
Det blir kjørt løyper hver helg dersom forholdene 

tilsier det fom juleferien og ut april fra Reinelv 
Grendehus og til skihytta (Målselv IL).

Traseen går over Reinvatnet og kobler seg på 
Målselv IL sin løype i krysset til Møllerhaugen. Her er 
det satt opp skilt.

Ellers kjører vi løype til Lysheia i påsketiden. Noen 
ganger kjører vi løype også til Svartvatnet og ned 
til Reinvatnet. Herfra kan du også gå til skihytta via 
Karlstaddalen (Vakkerhumpløypa).

Skiløyper i Sørreisa

Dette er en oversikt over 
skiløypene i Sørreisa. Kartet 
har løypetraseene inntegnet. 
Her er de merket med 
symbolet P ved starten, der 
det er parkeringsmuligheter. 
Noen turmål er også 
avmerket.

Ti turer til topps

Gapahuk

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

i oppkjørte skiløyper!
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Rabban – Svartåsen,  Vegavatnet og Matvatnet. 
Start ved Rabban, løype opp på Svartåsen og en 
trasè via Småvatnan til Vegavatnet. Denne løypa 
knyttes dermed sammen til løype-nettet fra Nordlia. 

Fra P-plass på Rabban kjøres det også løype til 
Matvatnet og ned til Rabbåsen. Når det er gode 
forhold kjøres det løype til Hjerttindtuva.

NB ! P-plass Rabban brøytes fra fredag 3.april

Unglyn skistadion -Linabrekka og Svartfjellet. 
Start på Unglyn skistadion (øverst i Elvelund bolig-
felt 7.5 km fra Sørreisa mot Finnsnes). Traseen følger 
lysløypa 2.5 km før den fortsetter til Linabrekka og 
Svartfjellet. Hele løypa er 13 km lang. Lysløype har 
mulighet for både klassisk og fristil. 
Lys på til kl. 2300.

Skøelv- O-hytta. Skøelv IGL kjører følgende 
løyper: Fra snuplassen i Skaret og innover Skardalen 
til Olsen laen.
Fra Fosshaug i Skaret og til O-hytta. Begge løypene 
kjøres i helgene.

Nordlia/sentrum – Vakkerhumpen, Veltasetra 
og Berrskallen
Løyper:

• Parkeringsplassen i Nordlia – Vakkerhumpen.
Etter 1,3 km deler løypa seg i to alternative traséer: 
”Fjellveien” (5,7 km) eller om Stabbursvatnan (6,8 
km). Helgepreparering
• Vakkerhumpen – Berrskallen (rundløype 7,4 km)
Helgepreparering
• Stabbursvatnan – Vegavatnet – Veltasetra –
Vakkerhumpen (ca 11 km)
Helgepreparering fra medio februar ved �ne 
værforhold
• Gjerdsletta barnehage – Stabburvatnan (4,5 km).
Preparering ifm Vakkerhumprennet

Løypenettet i Sørreisa er bundet sammen med 
løypenettet fra Målselv (Karlstad/Møllerhaugen) ved 
Vakkerhumpen.

Se Sørreisa Tur og Løypelag sin Facebookside for 
oppdatering av løypekjøring. Tur- og løypelaget og 
Unglyn sine løyper kan man også �nne på 
skisporet.no
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