
 

 

UT & NJUT ”TANTVANDRING” 
 
Start: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 1 18.30 med gemensam middag. 
Avslut: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 8 efter frukost 
 

Datum 
Våra ”tantvandringar” erbjuds vid två tillfällen. 
En sommarvandringsvecka 17-24/6 och en höstvandringsvecka 2-9/9. 
 

Deltagarinfo 
Deltagarantal min/max: 10/20 
Minimiålder: 16 år i målsmans sällskap 
Förkunskapskrav: Vana av att vara regelbundet fysiskt aktiv samt ha 
förmåga att gå med ryggsäck i obanad terräng.  

 
Resa 
Vi förespråkar ett hållbart resande så långt det är möjligt! Det går att resa till 
STF Grövelsjön Fjällstation kollektivt med tåg till Mora och därifrån 
anslutande länsbuss fram till fjällstationens entré. Läs mer på: 
www.sj.se och www.dalatraik.se 

 
Program 
 
Dag 1 
Ankomstdag. Samling på STF Grövelsjön Fjällstation där vi tillsammans 
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äter välkomstmiddag 18.30. Därefter ett informationsmöte där kommande 
dagar och utrustning gås igenom. 

Dag 2 – 7 
Efter en härlig frukost är det dags att packa ryggsäcken och bege sig ut på 
fjället. Fyra av dagarna gör vi dagsturer tillsammans med vår guide. 
Vandringarna går i lugnt tempo och vi tar oss tid att njuta av naturens 
färgskiftningar. Vi hittar en fin plats där vi äter vårt medhavda lunchpaket 
som vi gjort iordning vid frukosten. Kom ihåg att ta med termos att fylla med 
något varmt att dricka. 

På eftermiddagarna finns tid att läsa en god bok, bastubad eller varför inte 
en behandling i vårt SPA. På kvällen träffas vi i restaurangen för att 
tillsammans avnjuta kvällens middag i gott sällskap.  

Två av dagarna är ”egna dagar” då det finns möjlighet att på egen hand ge 
sig ut på upptäcktsfärd i omgivningarna eller ge sig tid att bara vara. 
Under en av dessa dagar erbjuds också möjligheten att följa med på 
stationens guidade heldagstur till norska Båthusberget. 

Dag 8 
Efter en härlig långfrukost väntar hemfärd. 

Väder och vind påverkar självklart våra vägval och vi får alltid ha med 
i beredskap att rutten kan tvingas läggas om. 
 

Mat och logi 
All mat ingår i arrangemangets pris, från middag ankomstdagen till lunch 
eller lunchpaket på avresedagen. 
 
Kom ihåg att anmäla om du har behov av specialkost!  
 
Utrustning 

Det är viktigt med bra och bekväm utrustning! Tänk speciellt på att ha en 
bekväm ryggsäck och ett par väl ingångna vandringskängor.  
 
För dig som behöver hyra utrustning går det självklart bra! I sortimentet 
finns förutom kängor även ryggsäckar, regnkläder, liggunderlag, med mera.  
 
Här hittar du allt som går att hyra samt priser! 
 
Klädseln bör vara varm, rymlig och vindtät! Det är bättre att klä sig i flera 
tunna lager än i ett tjockt. På detta sätt blir det lättare att justera klädseln 
när du blir för varm. Vid rasterna bör ett förstärkningsplagg tas på vid kallt 
väder, exempelvis en varm tröja eller en dunjacka. 
 
Tips på utrustningslista finner du sist i programmet! 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/
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Information 
Vi vill passa på att informera om vår hemsida som du hittar på 
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon Här kan du bland annat hitta 
bilder, filmer, information om anläggningen och om detta arrangemang. 
 
Med detta önskas du hjärtligt välkommen till STF Grövelsjön Fjällstation! 
 
Telefon: 0253 – 59 68 80 
E-post: grovelsjon@stfturist.se

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
mailto:grovelsjon@stfturist.se
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Utrustningslista 

Detta är ett förslag på utrustning för dagsturer på fjället sommar. 

 
Finns 
att 
köpa 

Finns 
att hyra 

Strumpor och sockor av ull X  

Underkläder av ull/syntet X  

Underställ av ull/syntet X  

Tröja/skjorta som torkar lätt X  

Vandringsbyxor  X  

Kängor avsedda för vandring  X X 
(vuxen) 

 
Förstärkningsplagg, i ryggsäcken (eller på dig beroende på väder) 

Vindtät jacka X  

Varm tröja eller en dunjacka X  

Regnjacka/byxor X X 
(vuxen) 

Mössa X  

Ett par handskar/vantar som torkar lätt gärna vindtäta X  

Halsduk/Buff X  

 
Bära   

Ryggsäck för 30 – 40 liter  X X 

Regnskydd till ryggsäck X X 

   
Orientera   

Fjällkarta  X  

Kompass X X 

 
Äta 

Mugg/kåsa X  

Vattenflaska 0,5 L-1 L X  

Termos ca 1L  X X 

Plastlåda för lunchpaket X  

Friluftsbestick typ Spork  X  

 
Övrigt 

Första förband och skavsårsplåster  X  

Liggunderlag  X X 

Vandringsstavar  X X 

Solglasögon X  

Solskyddsmedel X  

Myggmedel  X  

Kamera    

Hygienartiklar och liten handduk   

Pannlampa X  
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