
Stigar och skidspår med utgångspunkt från Rinkens informationstavla. 
 
• Stigarna och skidspåren är färgmärkta med plåtbrickor i bägge riktningarna.  
      Enda undantaget är Hundspåret 10 km (grön) som bara är märkt i åkriktningen: medsols. 
 
• För att komma ut till stigarna, följer man Hundspårets 6 km (röd) bana, som är matarleden för alla 

stigarna. Skyltar visar var lederna börjar och dess längd.  
 
• Stigkorsningar och riktningsändringar har markerats med riktningspilar eller stigmärken. 
 
• I höjd med Klipptjärn, binder en stig samman alla lederna, som vi kallar ”Länken”. 

Detta möjliggör en mängd olika kombinationer av varierande vägval. 
 
• Vid en del stigkorsningar, finns riktningpil mot Jokkmokk, dess längd därifrån till Rinken. 
 
• Spångar är utlagda på de flesta blöta sträckorna. 
 
• Några rastplatser och ett *utsiktsberg finns också att avnjuta.  
 
 

Stigar 
Klipptjärn, (vit/röd 1,6 km) är den lättaste stigen att nå Klipptjärn och rastplatsen där. En välgången 
stig, utan nämnvärd stigning. 
 
Södra- och Norra Åslederna (vit/blå resp. gul) är 1,1 km resp. 0,8 km. De är korta men kuperade 
stigar i mestadels ”riktig” skogsmark. Glimtvis är utsikten god. En tur som nog också kan attrahera 
yngre vandrare. 
 
Tsakimturen (blå 2,8 km) går i skiftande natur. Linjegator, storskog, myrland, rågångar och en 
sjöstrand passeras. En bit av typisk norrländsk landskapsbild. En rastplats finns vid Tsakim-sjöns östra 
strand. Från sjön upp mot ”Länken” kommer en stighöjning. 
  
Hollandleden (vit/grön 1,8 km) är under arbete och inte riktigt klar än, men startar man från Skabrams 
Camping, börjar det med en långmyr. Därefter ansluter den till Tsakimturen, för att lite senare skilja 
stigarna åt. Hollandleden går då uppför i blandskog. På högre torrare belägen mark, finns fina 
berghällar. Hollandleden slutar/börjar vid Hundspåret 10 km. 
Från Skabram är framtida planer att ansluta vidare på andra ledsystem. 
 
Getbergsstigens (vit/svart 2,2 km) riktningspilarna markeras medsols. Om vandringen påbörjas den 
riktningen, kommer man först att passera ett större kalhygge. Därefter börjar skogen och en tidvis 
ganska brant stigning uppför Getberget. Just här gick ibland Nordenskiöldsloppet. 
Högt upp på Getbergsryggen finns ett markerat vägval: att bara fortsätta Getbergsstigen nedför en 
långsträckt lättgången ås i fin tallskog mot Klipptjärn.  
 
*Utsikten, alternativet att fortsätta uppför mot Getbergets topp. Sista biten upp mot utsiktsplatsen är 
extra brant direkt på urberget. Väl där uppe får vandraren sin belöning. Nedanför breder det vackra 
landskapet ut sig, som gömmer alla dessa leder. Österut ligger Jokkmokks samhälle inbäddad mellan 
flera stora berg och dalgången där Lilla Lule älven mäktigt flyter i.  
Bergen är många, blickar man t.ex. nordöst står N.- och S. Kuotsakåive, söderut ligger mastberget 
Ruotevare och långt långt bort i väster skymtar lågfjället Jarre.  
Lockar det på mera synupplevelser, fortsätter man turen längs Getbergstoppens skogsklädda kam efter 
en stig i nordvästlig riktning. Där i kammens slut öppnar sig landskapet åter, med milsvidd utsikt. 
Närmast ligger bl.a. sjöarna Vaikijaur och Saskam. Långt bort i fjärran syns i klar väderlek 
Kvikkjokksfjällens snöklädda toppar. I nordväst ligger det fruktade Vargrännar-berget Samonåive. 



 
 
 
     
 
 
 


