
Skiløypekart 
www.al.no

Skiløyper i Ål
Ål kan tilby 430 km preparerte løyper. Dei fleste løypene blir 
køyrt med løypeprepareringsmaskin, resten med snøscooter. Ål 
har installert GPS-tracking i løypemaskinene så du kan halde deg 
oppdatert om når og kvar løypene sist vart oppkøyrt. Sjå info på 
www.al.no og http://skisporet.no/buskerud/alhallingdal

Dei fleste løypene skal være oppkøyrd kvar laurdag og 
sundag f.o.m. veke 50 t.o.m. veke 16 så sant det er behov for 
det.  Preparering av høgfjellsløypene startar stort sett litt ut i 
 sesongen. Dagleg køyring (ved behov) i jule- og nyttårshelga 
samt i veke 7, 8 og 9. Det same gjeld i påska. 

All planlagt løypekøyring føreset at snømengde, vær- og vind er 
slik at prepareringa let seg gjere med tilfredstillande resultat, og 
alle sin sikkerhet. 

For betre tryggleik i fjellet bruk gjerne Reineskarvkartet og kart 
over Veståsen/Sangefjell. Sjå og detaljert løypekart for kvart 
område som dei lokale løypelaga gjev ut.

Hallingdal har 2000 km med langrennsløyper i verdsklasse og er 
ein av Europas beste langrennsregionar. Sjå www.hallingspor.no. 
Der kan du lese om Hallingdalsløypa Nord og Sør,  to skiløyper 
som går i høgfjellsterreng på langs av Hallingdal. 

For meir informasjon ta kontakt med
Ål Turistinformasjon  
Ål kulturhus, 3570 Ål
Tlf. 32 08 10 60 
www.al.no

Sangefjell - VeståsenVi deler overskuddet 
med kundene våre,
 - så når Gjensidige 

går i pluss
går du i pluss.

- når du setter pris på personlig service - 

Tlf 32 07 90 00 • Fax 32 07 90 01
E-post: hallingdal@gjensidige.no

www.gjensidige-hallingdal.no



Cross-country skiing in Ål
Ål offers 430 km of groomed trails. Most of the trails are groomed 
with a preparation machine. All of the machines has  
GPS-system so you can keep up to date on when and where the 
trails was last groomed. See information on www.al.no and  
http://skisporet.no/buskerud/alhallingdal 

Most trails will be groomed Saturday and Sunday from week 50 
until week 16 whenever needed. The trails will also be groomed 
every day during Christmas and New Year, during the winter  
holiday and at Easter. 

The amount of snow, wind and weather condition will always be 
 decisive for when the trails are groomed, for a good result and 
safety. 

For better safety in the mountains, use the map for Reineskarvet 
and the map for Veståsen/ Sangefjell. There are also detailed cross-
country maps for each area. 

Hallingdal offers 2000 km cross-country tracks in world class and is 
one of Europe’s best destinations for cross-country skiing. See 
 www.hallingspor.no. There you can also read about the northern 
Hallingdal route and the southern route, two ski trails that together 
traverses in high mountain terrain along the length of Hallingdal.

For more information, contact
Ål Tourist Information  
Ål kulturhus (Cultural House) 
3570 Ål
Tlf. +47 32 08 10 60 
www.al.no

 Torpo - Votndalsåsen - Øvre-Ålsåsen  
Leveld - Vats - Bergsjøområdet

www.hallingdal.no

Følg oss på facebook
/aliHallingdal


