
 

 

 

 

 

Högalpin Vintervecka Kebnekaise 

 
Snö, Klippa, Is och Skidåkning 

Högalpin terräng, då får vi väva ihop alla momenten vi kanske lärt oss var för sig, klippklättring, brant 
skidåkning, isklättring eller snöklättring. 

Vi går igenom grunderna för att kunna röra oss en mer svårtillgänglig miljö. Fokus ligger vid 
skidfärdsel. 

Program/Hålltider 

Programmet är inte spikat utan vilka moment vi gör på vilken dag bestäms efter 
förhållanden och väderlek på fjället. 

 

Veckan startar Måndagar 

Samling 16:00 då vi går igenom utrustning som behövs för veckan. 

(Har ni inte egna skidor så fixar vi med uthyrningen nu) 

Sedan är det middag kl 19:00 där era guider kommer presentera sig mer noggrant och 
planen för veckan börjar läggas tillsammans.  

Vi kommer att ha både Kebnekaise fjällstation och Tarfala att tillgå, åtminstone någon natt brukar 
tillbringas i Tarfala. 

 

 

- Isklättring 

- Snöklättring på säkert sätt. 

- Glaciärfärdsel 

- Repellering 

- Lavinsäkerhet 

- Vad tänka på vid kamvandring 

- Rep och säkringsteknik 

- Skidteknik vid brant terräng 

 

Dessa moment brukar vara det klassiska upplägget, vi anpassar moment efter gruppens kunskaper 
och vi kan revidera momenten om gruppens kunskaper är hög. 

 



Veckan avslutas med frukost söndag. Därefter är det fritt att åka hem eller stanna kvar och 
göra egna turer. 

Har man inte egen sele, hjälm, isyxor eller annan utrustning som behövs så finns det att låna. Vi 
rekommenderar dock alltid att man använder sin egen utrustning för att bekanta sig med den om 
man har sådan. Speciellt lavinutrustning. 

Packlista: 

- Skalkläder, ofodrade är att rekommendera 

- Mössa, (gärna två, en lite tunnare eller ett pannband) 

- Två par handskar, gärna ett par tunnare, vindtäta att använda när vi går uppåt och ett par 
varmare att åka ned i. 

- Två par underställ (syntet eller Ull) 

- Strumpor i ull eller syntet, två till tre par. 

- Förstärkningsjacka (Dun eller syntet) 

- Fleecetröja eller annat mellanlager 

- Lavinutrustning (Finns att låna men har du egen rekommenderas alltid att använda den) 

- Termos 

- Vattenflaska 

- Skavsårstejp 

- Kamera 

- Eget snacks man tycker om 

- Solglasögon, goggles 

- Topptursutrustning (Finns att hyra) 

- Pannlampa (finnas att hyra) 

- Hjälm (Finns att låna) 

 

Utrustning för övernattning behövs inte, man får låna reselakan för övernattning i Tarfala och 
sänglinne för övernattning på Kebnekaise ingår. 

Detta är en lista på saker du behöver för att göra turerna och bo i fjällstugan. 

Du får lämna väskor på Kebnekaise medans vi är i Tarfala, så vill du ha en vanlig tröja till middagarna 
går det bra packa med lite extra saker. 

 

Vid frågor tveka inte höra av dig. 

sport.kebnekaise@stfturist.se 

 


