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Topptursweekend Kebnekaise 
 
En långhelg med skidåkning i fokus! 
 

Kebnekaises närområde med fyra av våra vackra 2000m toppar är kulissen och 

lekplatsen för denna långhelg, där vi med stighudar och stegjärns hjälp kommer 

försöka ta oss an de bästa åken i området.  

  

Vi har Kebnekaise Fjällstation och Tarfala Fjällstuga till våran hjälp och vi 

kommer äta bra lagad mat från Fjällstationen hela tiden, när vi är i Tarfala så 

hjälps vi åt med att tillaga middagen som vi äter tillsammans i stearinljusets 

sken.   

 

Var vi tillbringar mest tid avgörs av snöläge och väder.  

Våra guider har flera säsongers erfarenhet av Kebnekaise och kommer göra allt 

för att ni ska få uppleva Sveriges vildaste men ändå tillgängliga skidåkning. 
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INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Pris Från 6590 sek 

Datum 11-15/3, 18-22/3, 8-12/4, 15-19/4, 22-27/4 2020 

 

Mötesplats Kebnekaise Fjällstation 

Samling (tid/plats) 14:00 

Avslutning (tid/plats) Frukost, avfärdsdagen 

Deltagarantal (min/max) Minst 3 deltagare, max 10 

Minimiålder 18 

Erfarenhet Man bör vara van offpist och ha god kondition 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi Kebnekaise, Tarfala 

Måltider Alla måltider ingår 

Transport Skotertransport till Kebnekaise från Nikkaluokta 

Ledare/Guide Certifierade Fjälledare och UIAGM Bergsguider 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1: Ankomstdag, Onsdag. Samling kl 14:00 och utdelning av gemensam 

utrustning, behöver man hyra skidor ordnar vi det nu. Sedan är det Lavinclinic.  

Kl 18:30 är det gemensam middag där guiderna presenterar sig mer för gruppen och 

visar färdplanen för veckan. 

 

Dag 2: Torsdag 

Nu drar det roliga igång. Heldag ute på fjället, rör vi oss till Tarfala är det denna dag 

vi gör det. Annars gör vi något av de klassiska åken kring Fjällstationen 

 

Dag 3: Fredag 

Skidåkning. Heldag ute på fjället! 

 

Dag 4: Lördag 

Den klassiska Sydtoppendagen! Om vädret varit med oss hela tiden så brukar vi 

försöka göra en bestigning av sydtoppen denna dag, för att sedan avsluta kvällen 

med middag på fjällstationen. Men beroende på vädret kan det bli så att vi gör 

sydtoppen tidigare också. 

 

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • All säkerhetsutrustning 
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• Reselakan för Tarfala 

• All mat för veckan 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Skalkläder, ofodrade är att rekommendera 

• Mössa, (gärna två, en lite tunnare eller ett 

pannband och en varmare) 

• 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 (Om du har egen) 

• Termos 

• Vattenflaska (isolerad är optimalt) 

• Skavsårstejp 

• Kamera 

• Eget snacks man tycker om 

• Solglasögon, goggles 

• Pannlampa (finnas att hyra) 

• Ryggsäck, 35-40 liter  – Finns att hyra 

• Extra batterier (AAA) 

Bra att ha • Du får lämna bagage på Kebnekaise, så vill 

man ha med sig en extra tröja att ha på 

avslutningsmiddagen så fungerar det utmärkt. 

Hyra av utrustning • Som deltagare på denna aktivitet har du 30% 

rabatt på skidhyran i vår uthyrning 

 

 
 

HITTA HIT 

 

Tåg eller Flyg till Kiruna, sedan buss mot Nikkaluokta  

Sedan skotertransport till Kebnekaise Fjällstation 

Skotertransport ingår i priset men måste bokas via kebnekaise@stfturist.se 

 

Nikkaluoktaexpressen trafikerar både flygstationen och tågstationen. 

https://nikkaluoktaexpressen.se/ 

 

 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 
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Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. 

 

kebnekaise.sport@stfturist.se 

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010 190 23 60 (vardagar kl. 09–18) 

 

 

 
 


