
Norra Garberg sportcenter
Norra Garberg (530 möh) är en högt belägen fäbod i lågfjällsmiljö, 22 km från Mora. 
    Sträckan från Eldris till Norra Garberg sportcenter är 13 km enkel väg och här passerar du fäboden 
      Södra Hemulberg när det är 5 km kvar till Norra Garberg. Du kan starta i Mora centrum och åka 
           skidor hit via Eldris och upp till Norra Garberg, då blir sträckan 22 km. Bilväg hit åker du via 
               Selja/Långlet, förbi Eldris och upp. Det är skyltat från Vasaloppsvägen. Ner åker du via Läde.           

                        Temperatursäkert – här är några grader kallare än i Mora på förvintern och ofta 
                                   cirka 10 grader varmare vid vinterns köldknäppar.

                                                    Utsiktsplatsen Klacken (606 möh) är Siljansbygdens högst belägna
                                                              punkt. Brandtornet uppe på Klacken byggdes 1915 och du 
                                                                      kommer dit via vandringsleden Mora-Nisserundan.

                                                                                IFK Mora skidklubb håller Norra Garberg klubbstuga 
                                                                                    öppen under vintersäsongen klockan 10–15.

                                                                                               Följ oss angående skidspårstatus på Facebook,
                                                                                                                      skidspar.se och Instagram (Norra
                            Garberg sportcenter). 

Anslutning Krångdalsvägen: 1,2 km
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Garbergsstugans historia
I början av 1960-talet drogs det så kallade Storspåret (32 km) upp
från Hemus i Mora över fäbodarna Rostberg och Garberg till Gops-
hus. Skidentusiaster som Edvin Persson och Sven Lagerqvist med
flera tog rast på sina turer utefter spåret i Edvin Anderssons stuga 
i Garberg. Även Sisellstugan användes som raststuga. Edvin och 
Sven tyckte att Morakamraterna skulle kunna ha en egen raststuga
i Garberg och ordförande Sven Lundh nappade på idén 1965.
1966 bildades därför Garbergs stugkommitté och man köpte tomt-
mark av Edvin Andersson. Det uppdrogs åt arkitekten Claes Soldh 
att rita stugan. Timmerstommen gjordes i Våmådalens såg. 

Grunden gjordes klar i juli 1966 och byggnaden stod under tak
samma månad. Efter idogt frivilligt arbete av IFK-medlemmar
(cirka 4 000 timmar) stod stugan klar något år senare. Stugan blev
95 kvm med storstuga, kök och matvrå, dam- och herrum med två
respektive fyra bäddar. Under 1966 flyttades även Mora-
kamraternas gamla klubbstuga, som stod vid Siljan i Mora, upp
och blev sedermera värmestuga i Garberg.

Den 15 november 1969 invigde vice ordförande i Svenska skid-
förbundet, Arne Jägmo, stugan. 110 gäster, mest medlemmar, hade
tagit sig upp i 30 cm djup snö. Stugkommittéordföranden Nils
Karlsson (Mora-Nisse) berättade om stugan och dess tillkomst.
Moras fullmäktigeordförande Olof Bergman gratulerade och 
eldsjälarna Rune Matsson, Edvin Persson och Mora-Nisse fick ett 
speciellt stugdiplom medan Bengt Eriksson, Sven Banck och Sven 
Lagerqvist blev ihågkomna på annat sätt. Alvar Hedenström 
tackade kommunen för det ekonomiska bidraget till stugan som 
totalt kostat 40 000 kronor. För övrigt skänkte Arne Jägmo två 
egenhändigt svarvade träljusstakar, vilka senare stals. Då skänktes
två nya av Arne.

I slutet av 1970-talet byggdes den kombinerade vallningsboden 
och gäststugan som inrymmer åtta bäddar. Den byggnaden kom
ursprungligen från Utmeland i Mora. Senare gjordes skotergarage, 
vedbod och toaletter – allt med frivilligt medlemsarbete.

År 1978 inlemmades Garbergs fäbodssystem med Siljansleden, en 
vandringsled som sträcker sig runt hela Siljan.

Sedan 2014 finns dusch och bastu. All verksamhet i Norra Garberg
sker med ideella krafter. IFK Mora SK äger anläggningen sedan 2015.

Norra Garberg–Eldris 13 km 
Risåsrundan 9 km 
Oradtjärnsspåret 7 km 
Familjespåret 3 km 
Barnspår 0,2 km 
Vasaloppsspåret 90 km 
Här är du nu

Alla skidspår körs upp för klassisk och fri stil. För aktuell spårstatus se www.skidspar.se
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Brandtornet på Klacken.

Oradtjärnsspåret.

Garbergsstugorna.

Risåsrundan.

Södra Hemulberg.


