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Välkommen till Mittskanderna Runt! 
      

Mittskanderna Runt är en storslagen långtur bland Svenska och Norska fjäll. Bland 

storslagna fjällvidder och spektakulära toppar skidar vi mellan fem av Skandinaviens mest 

klassiska fjällstationer. Vi kommer få uppleva många stationers goda service och några dagar 

in i turen kommer vi känna oss som ett med fjället. 

 

Detta är en tur för dig som är en van skidåkare (vi skidar ca 2mil/dag) och vill uppleva Norska och 

Svenska fjäll och fjällkulturen på nära håll. Med turskidor börjar vi i fjällbjörkskogen vid Storulvån 

Fjällstation, rundar det högalpina Sylmassivet, korsar riksgränsen vidare mot de charmiga norska 

stationerna Nedalshytta och Storeriksvollen för att till sist komma till den högt belägna 

Blåhammaren Fjällstation. I detta brev kan du läsa om turens upplägg och börja planera din 

fjällsemester med hjälp av den bifogade utrustningslistan. 
   

Vi ser fram emot att få göra denna tur tillsammans med dig!   

 

Bra att veta 
Datum 2018 22-27/4 

Plats Storulvån Fjällstation 

Samling (tid/plats) Dag 1 kl.10.30 på Storulvån Fjällstation (In-check fr.o.m. 14.00) 

Avslutning (tid/plats) Dag 6 ca kl. 16.00 på Storulvån Fjällstation (vi anpassar tid efter buss/tåg) 

Deltagarantal (min/max) 4/16 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

För vem? Jag vill upptäcka nya fjällområden. 

Jag vill göra en lång tur i sällskap med andra som har liknande intresse. 

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. 



              VÄLKOMSTBREV 

MITTSKANDERNA RUNT 

____________________________________________________________ 
 

Detta ingår i priset 
Logi Fem nätter i delat rum på fjällstationer. 

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

Transport - 

Ledare Certifierad fjälledare 

Övrigt Vindsäck, spade, stighudar, sjukvårdsutrustning. 

 

Program 
Dag 1 

Välkomstsamling med kaffe kl.10:30 då vi går igenom turen och utrustningen. Det finns möjlighet 

att komplettera utrustning i Storulvåns butik eller uthyrning. Efter lunch tar vi en skidtur i 

närområdet för att känna på utrustningen och ryggsäckarna. Efter turen väntar bastu, kallkälla och 

3-rättermiddag i restaurangen. 

 

Dag 2  

Efter en stadig frukost pekar vi skidspetsarna mot Sylarna Fjällstation, 16km söderut. Vi äter våra 

lunchpaket ute på fjället och kan förhoppningsvis njuta av utsikten med Sylarnas högalpina toppar i 

centrum. Framme på Sylarna finns möjlighet till bastu och vila innan vi serveras en god middag. 

 

Dag 3 

Nu är det dags att runda Sylmassivet och skida till vårt grannland i väster. Vi går igenom 

dramatiska passager in i Norge där Nedalshytta ligger skyddad vid foten av Sylarnas toppar. En 

gemytlig station där vi återhämtar oss med bastu och god norsk mat. 

 

Dag 4 

Denna dag skidar vi över de stora vidderna mot Storeriksvollen. Vi passerar Essandsjön med 

Sylmassivet på höger sida, i kanten på skogsgränsen. Väl framme njuter vi av atmosfären på 

Storeriksvollen, en gammal fäbodvall med en gemytlig känsla. 

 

Dag 5 

Det har blivit dags att vända åter till Sverige och med ryggsäckarna fulla med norska 

brunostmackor tar vi sikte på Blåhammarens höjder. En tur som bjuder på motlut och fantastiska 

vyer. Väl framme vid Blåhammaren Fjällstation väntar belöningen – bastu och en kulinarisk 

middag. 

 

Dag 6 

Dagarna går fort på fjället och vår sista dag tillsammans är här. Vi äter en lång frukost på 

Blåhammaren och får sedan en lång utförstur på turskidorna till Storulvån där vi startade för 5 

nätter sedan. På Storulvån väntar välförtjänt bastu och dusch innan vi äter en enkel måltid 

tillsammans. 

 

Tidsåtgången på sträckorna är svårt att ge besked om eftersom vi påverkas av väder, terräng och 

förhållandena. Men generellt har vi en hastighet på 3-4 km. 
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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 

 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 

 Sitt 

 

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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