
Avalanche hazard warning forecast for Indre Troms region in general and with special 
emphasize on the area of the Reistadløpet skicourse.  
 
The avalanche hazard warning for the area Indre Troms County in general is 
considerable (level 3) on Saturday 2. april 
 
Todays (1. April) avalanche hazard warning study trip in the Reistadløpet course with 
special emphasize on Grønlidalen and Øverliskardet indicates that the two (2) slopes 
that are considered an avalanche problem due to steepness is analysed to be at 
avalanche hazard warning moderate (level 2). 
 
The avalanche hazard warning moderate (level 2) for the area is based on an analysis of 
the snowpack in the TWO (2) mentioned slopes and the weather forecast for the next 24 
hours. The temperature is forecasted to be sub-zero in the areas which are mentioned 
above, and that will further stabilize the snowpack.   
 
Avalanche hazard warning moderate (level 2) will not limit the way the Reistadløpet is 
supposed to be conducted. 
 
 
Skredvarsel for Indre Troms region generelt med spesielt fokus på området der 
Reistadløptraseen går. 
 
Skredvarselet for Indre Troms region generelt er satt til faregrad betydelig (faregrad 3). 
 
Dagens skredobservasjontur I Reistadløptraseen med spesielt fokus på Grønlidalen og 
Øverliskardet indikerer at de TO (2) bratthengene som er ansett å kunne utgjøre et 
skredproblem grunnet bratthet, er analysert til å ligge på faregrad moderat (faregrad 2). 
 
Faregrad moderat (faregrad 2) for dette området er basert på en analyse av snødekket i 
de TO (2) nevnte hengene og værmeldingen for de neste 24 timer. Værmeldingen for 
neste 24 timer indikerer temperatur under 0 grader for nevnte områder noe som vil 
føre til en ytterligere stabilisering av snødekket. Moderat vind og moderate mengder 
snø vil ikke endre forholdene i nevnte områder  
 
Skredfaregrad moderat (faregrad 2) vil ikke føre til begrensninger for gjennomføringen 
av Reistadløpet i tiltenkte trasé. 
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