Askespåret 1 km
Ett spår där barn och ungdomar kan utmana sig själva i varierande terräng.
Du som vuxen kan naturligtvis hänga på men det går även att följa sitt barn
med blicken från skidstadion.
Fäbodspåret – 2,5 km (Belysning/Lighting)
Ett fartfyllt, tekniskt och roligt spår. Rejäla utförslöpor och stigningar.
Utgör en del av skidskyttebanan.
Platten 1 – 2,5 km
Flackt och lättåkt spår med en lättare uppförsbacke.
Skidskyttespåret – 1,3 – 2,5 – 5,5 km (Belysning/Lighting)
Ett tufft spår för den vältränade med riktigt kuperad terräng. Håller hög
internationell klass.
Femman – 5 km
En sträcka som inleds med relativt tuffa uppförs- och utförslöpor för att
sedan bli flackt.
Platten 2 – 5,5 km (Belysning/Lighting)
Lite mera kuperat med lätta stigningar och utförslöpor. Fin utsikt mot Städjan
och Nipfjället. Spåret kan vid hård vind ha tendens att driva igen på myren.
Ångerspåret – 7,5 km
En sträcka som inleds med relativt tuffa uppförs- och utförslöpor för att
sedan bli flackare. Samma sträcka som Miljöspåret bortsett från en kortare
slinga som följer Burusjöspåret.
Miljöspåret – 7,5 km (Belysning/Lighting)
En sträcka som inleds med relativt tuffa uppförs- och utförslöpor för att
sedan bli flackare.
Fjället runt – 9 km
Spåret tar dig runt Idre Fjäll. Du åker i fin fjällmiljö i kuperad terräng med
utsikt över Städjan och anläggningens alla alpina nedfarter.
Milen – 11 km
Ett spår med utmanande terräng. Passar bra om du vill slipa på skidformen
med en skön träningsrunda. I slutet av milen kan du välja milen lätt eller svår
för en extra pulshöjare.
Burusjöspåret – 15 km
Går i väldigt fin terräng med en rejäl stigning ett par kilometer på mitten av
banan. Längs vägen finns två våffelstugor samt två vindskydd med möjlighet
till grillning. Väldigt fin utsikt från flera delar av banan. Bra vasaloppsträning
med mycket stakåkning. För våffelstugornas öppettider kontakta receptionen.
Slättvålaspåret – 18 km
Vårt längsta spår som tar sin början med lätt utförsåkning för att sedan vika
av i eget spår runt hela fjällets ytterkant och kommer tillbaka vid infarten till
Idre Fjäll. Spåret består mestadels av småkuperad skyddad terräng med
också några öppna partier där du kan ligga på och staka. Spåret avslutas
med några kilometers diagonalåkning lätt uppför.

Officiell träningsanläggning för Svenska längdlandslaget
Idre Fjäll är officiell träningsanläggning för det svenska landslaget
i längd. Vi är stolta över att erbjuda en så bra längdskidåkning att
landslaget vill träna på vår anläggning.
Idre Fjäll - Officiellt Vasaloppscenter
Ett officiellt Vasaloppscenter är en anläggning som genomgått
Vasaloppets noggranna kvalitetskontroll för att få kalla sig just
Vasaloppscenter. Här ska finnas bra träningsmöjligheter, kunskap
och kompetens kring respektive sport och utrustning, ett bra boende
och bra mat.

