GahpiraŠ sett fra GahpiraŠjávri

Skitur til GahpiraŠjávri i Tana kommune
Skitur langs en flott turløype i nydelig terreng til fiskevannet GahpiraŠjávri som ligger ved foten av det særegne fjellet
GahpiraŠ. GahpiraŠjávri ligger mellom Smalfjorden og Vestertana i Tana kommune. Skituren beskrevet her går inn om
bygdelagshytta Bagjestuva ved Bogejávri - Trangvatnet og videre til GahpiraŠjávri. En tur på ca 13 km tur retur i flott
terreng hvor man kan ha flere mål avhengig av hvor langt man ønsker å gå. Turløypa er ikke merket.

Startpunktet for skituren er en parkeringsplass mellom Smalfjorden og Torhop i Tana kommune. Torhop og Tarmfjord
bygdelag bruker å tråkke løype helt frem til GahpiraŠjávri. Det er er ca 1,5 km å gå til bygdelagshytta ved Bogejávri Trangvatnet hvor det er gode fiskemuligheter. Det er også fint å isfiske i vannet GahpiraŠjávri som det er 6 kilometer å gå
frem til. Det er en turkasse 4,5 kilometer underveis til GahpiraŠjávri. Rett etter turkassa er det en såpass bratt bakke som
noen nok vil foretrekke å gå ned på beina fremfor på skiene. Bakken blir forøvrig kalt for "Jervebakken" av lokalkjente,
kanskje fordi det finnes en god del jerv i området.

Når man er kommet til GahpiraŠjávri kan man gå over vannet som er ca 1 kilometer langt og frem til en høyde sør for
Cagannjárga - Tjeldnesset. Der vil man finne et utsiktspunkt hvor man kan se langt utover Tanafjorden i klarvær. Rett og
slett spektakulær utsikt, hvor man ser Stangnestind og fjellene utover fjorden.

For de som er mere vågale så kan man gå opp selve fjellet GahpiraŠ (240 moh) som vanligvis er snøfri om vinteren på
grunn av vind. Her må man nok nøye vurdere forholdene og ha egnet fottøy/evt stegjern for isete forhold.
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