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Topptursdagar i Abisko 
 

Maximera din topptursupplevelse. Dessa dagar är för dig som behärskar offpist 
skidåkning och vill ha nya utmaningar med att gå på topptur. Du lär dig 
grunderna i topptursteknik och vi tar oss till snöklädda toppar och orörda 
sluttningar.. Tillsammans med din hängivna guide kommer du att uppleva tre 
intensiva dagar med skidupplevelser utöver det vanliga. 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum 25-28/3, 6-9/4, 15-18/4 och 27-30/4, 30/4-3/5 2020  

Mötesplats STF Abisko Turiststation 

Samling (tid/plats) Dag 1 kl.17.00 på Abisko Turiststation 

Avslutning (tid/plats) Dag 4 kl.16.00 på Abisko Turistatation 

Deltagarantal (min/max) 4/8 
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Minimiålder 16 år 

För vem?  
Jag har som mål att bli guidad till fin skidåkning.  
Jag är en god skidåkare som har åkt lite offpist 
tidigare  
Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet 
under flera timmar.  

 

Övrigt   
Programmet kan ändras p.g.a. aktuella väder- och 
snöförhållanden.  

 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi 3 nätter del i dubbelrum i Stugboende. Ink linne & 
handdukar, slutstäd. 

Måltider 3 dygn med helpension. Meddela bokningen i god tid 
vid specialkost.  

Transport Lokala transporter 

Ledare/Guide Certifierad Fjällförare 

Övrigt Liftkort Nuolja Offpist, 1 dag 

Säkerhetsutrustning (Vindsäckar, sjukvårdsmaterial) 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

 
Dag 1  
Vi samlas på kvällen för en genomgång av dagarna och äter välkomstmiddag 
tillsammans.  
 
Dag 2-4  
Toppturer och eventuellt liftburen offpistskidåkning!  

Området bjuder på grym skidåkning på ett otal toppar såsom Kopparfjäll, Spanstind 

och Vassitjhokka, vi väljer den bästa toppen för dagen beroende på väder, vind och 

snöförhållanden.  

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår  
 Vindsäck  
 Första hjälpen  

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

 
 Randonnée- eller telemarks- eller splitboardutrustning 

(med stighudar) för åkning i lössnö. Det bästa är om du har 
egen utrustning med tillskurna stighudar.  
 

 Stadiga plastpjäxor/boots. Egna rekommenderas.  
 Stavar  
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 Hjälm  
 
 

 Sond/Spade/tranciever  
 1-2 underställ av ull eller syntet  
 Mellanlager i fleece eller softshell  
 Skalplagg utan isolerande foder. Jackan bör ha en rymlig 

huva  
 Minst 2 par skidstrumpor av hög kvalitet, gärna i någon typ 

av ullblandning  
 Ryggsäck, 30-40 liter. Tänk på att den skall vara 

anpassad för skidåkning och att ev hjälm ska rymmas.  
 Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller 

syntetfyllning)  
 2 par handskar/vantar  
 Mössa och ev. pannband/buff  
 Termos och vattenflaska  
 Solglasögon och skidglasögon  
 Solskyddsfaktor och skavsårtejp  
 Ombyte för kvällarna på stationen.  
 Innetofflor  

 

Hyra av utrustning  
Har du frågor om utrustning så ring gärna vår butik och 
uthyrning, Fjällboden (0980-645 59), 
abisko.butik@stfturist.se  
 

Behöver du hyra någon utrustning så hör av dig så 

fort som möjligt. Alla våra kursdeltagare har 30 % 

rabatt  

 

HITTA HIT 

 

 

STF Abisko Fjällstation är belägen i Abisko nationalparks norra del, 100 km från 

Kiruna och 80 km från Narvik. 

 

STF Abisko  

981 07 Abisko 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

 

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

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se  

 

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

mailto:fjallbokning@stfturist.se
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Anläggning STF Abisko: telefon 0980-40200 

 


