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Välkommen till Jämtlandsleden! 
 
Jämtlandsleden är en skidtur som korsar Jämtlandsfjällen från norr till söder och passerar 

de två storslagna fjällmassiven Sylarna och Helags. I fem dagar skidar vi tillsammans med 

våra guider över kalfjället, från Storulvåns Fjällstation till Ramundberget. En fantastisk tur i 

mäktig kalfjällsnatur! 

 

Vi får en mångsidig fjällupplevelse när vi bor på både STFs fjällstationer, fjällstuga och 

Ramundberget Fjällhotell under vår tur och får uppleva allt mellan enkelheten i en fjällstuga till 

servicen på fjällstation. Under turen skidar vi mellan Storulvån Fjällstation, Sylarna Fjällstation, 

Helags Fjällstation, Fältjägaren Fjällstuga och Ramundberget Hotell. Dagsetapperna är mellan 12km 

och 20km men utan stora höjdskillnader. Vi ser fram emot att få göra denna tur tillsammans med 

Dig! I detta brev kan du läsa om turens upplägg och med hjälp av utrustningslistan förbereda dig för 

dagarna på fjället. 
   

Vi ser fram emot att göra denna tur tillsammans med Er! 
  

 

Bra att veta 
Datum 2019 12-16/3, 1-5/4 

Plats STF Storulvån Fjällstation 

Samling (tid/plats) Dag 1 kl.10.30 på STF Storulvån Fjällstation (in-check från 14.00) 

Avslutning (tid/plats) Dag 5 med avslutningsmiddag på Hotell Ramundberget. Boende på 

Ramundberget ingår. 

Deltagarantal (min/max) 4/16 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

För vem? Jag vill upptäcka nya fjällområden i sällskap med andra. 

Jag tycker om enkla upplevelser, som en fjällstuga utan el eller rinnande vatten. 
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Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera timmar/dagar. 

Övrigt Utrustning kan hyras via Storulvån Fjällstation i men måste då förbokas. 

Programmet kan ändras på grund av aktuella väder- och snöförhållanden. 

 

Detta ingår i priset 
Logi Fem nätter i delat rum på fjällstation/fjällstuga/fjällhotell. 

Måltider Från fika dag 1 till frukost dag 6. Meddela ev. specialkost i förväg. 

Transport Transport till Storulvån av hyrd utrustning. 

Ledare Certifierad fjälledare 

Övrigt Vindsäck, spade, stighudar, sjukvårdsutrustning 

 

Program 
Dag 1 

Välkomstsamling med kaffe kl 10.30 där vi går igenom turens upplägg och utrustning. Efter en 

stärkande lunch i restaurangen blir det en dagstur i närområdet. Det känns sedan lyxigt att komma 

in till en varm bastu med utsikt över fjällen som vi snart ska ut på! Dagen avslutas med en 

gemensam trerätters middag. 

 

Dag 2  

Efter en stadig frukost skidar vi de 16km till STF Sylarnas Fjällstation. Med Sylmassivet i 

blickfånget har vi vår första längre dag på fjället och vi börjar komma in i tempo och känsla. 

Framme på Sylarna väntar bastu och en gemensam middag. 

 

Dag 3 

Dagens mål är Helags, nästa fjällmassiv, ca 20km söderut. Skidturen går över storslagna fjällvidder  

och mellan ståtliga fjälltoppar. Detta är fjällräven rike och har vi tur ser vi spår av det sällsynta 

djuret. Slutligen når vi STF Helags Fjällstation där bastu och middag väntar. 

  

Dag 4 

Vi lämnar Helags, den sista fjällstationen på vår tur, och riktar skidspetsarna mot STF Fältjägaren 

Fjällstuga. Över vidderna skidar vi med Helags höga toppar vid vår sida. Fjällstugan ligger ensligt, 

bortom all civilisation och lugnet är totalt. Standarden är enkel och vi hjälps åt med middag, 

vedhuggning och de andra sysslorna som behövs göras i stugan. Under kvällen sprakar det 

gemytligt i kaminerna. 

 

Dag 5 

Vi lämnar stugans enkelhet och njuter av vår sista skidtur tillsammans. Sista etappen går till 

Ramundberget och vi lämnar sakta kalfjället och omsluts av knotiga fjällbjörkar nere i dalen. På 

hotellet i Ramundberget äter vi en sista middag innan vi somnar gott på hotellet. 

 

Dag 6  

Efter frukost på Ramundberget är man fri att ta sig till lämplig transport hem.  

 

 

 

Mat & Logi 

All mat ingår i priset, från fika första dagen till frukost sista dagen. Dock ingår inte dryck till 

maten. Middagar på fjällstationerna får vi serverat men på Fältjägarens fjällstuga lagar vi 

gemensamt. 

 

I login ingår del i flerbäddsrum i fjällstation/fjällhotell och fjällstuga. Lakan & handduk ingår ej, vi 
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rekommenderar ett lätt reselakan och resehandduk. 

Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 
Utrustning som ingår i kursen 

 Vindsäck 

 Sjukvårdsutrustning 

 Spade 

 Stighudar 

Personlig utrustning 

 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, gärna i någon typ av ullblandning. 

 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. 

 Första förband, toalettartiklar 

 Reselakan (ev. lätt sovsäck) 

 Pannlampa 

 Visselpipa 

 Turskidor med stålkant, valla (om du inte har vallningsfria skidor) 

 Rejäla turpjäxor i skinn 

 Stavar 

 Ryggsäck 40-60 liter 

Bra att ha 

 Innetofflor 

 Snödamasker 

 Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 

 Sittunderlag 

 

Har du frågor om utrustning, maila vår uthyrning jamtland.fjallsport@stfturist.se Behöver du hyra någon 

utrustning så hör av dig så fort som möjligt. Alla tur/kursdeltagare har 10 % rabatt på hyrutrustning. 

 

Mer information 
Känner du dig osäker på något inför turen eller vill komma i kontakt med guiden, tveka inte att 

maila oss! Vi till hands och svarar gärna på dina frågor! 

 

Fjällhälsningar/ Fjällsportens guider  jamtland.fjallsport@stfturist.se 
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