
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURSKIDÅKARVECKA 55+ 
 
Start: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 1 18.30 med gemensam middag. 
Avslut: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 8 efter frukost 

 
Datum 
Turskidåkarvecka 55+ erbjuds 16-23 mars och 6-13 april. 

 
Deltagarinfo 
Min: 7 / Max: 20 
Förkunskapskrav: Medelgod kondition, skidvana och vara frisk vilket innebär att klara 
av att vara fysiskt aktiv under många timmar i sträck. 
 

 
Program 

Dag 1 
Gemensam välkomstmiddag 18.30 i restaurangen. 

Klockan 20.30 träffas vi för genomgång av veckan och presentation av turer och 
guider. 

Dag 2 – 7 
9.30 Samling för dagsturer. 

Dag 8 
Frukost och hemresa 

 
 



Resa 
Vi förespråkar ett hållbart resande så långt det är möjligt! Det går att resa till STF 
Grövelsjön Fjällstation kollektivt med tåg till Mora och därifrån anslutande buss fram 
till fjällstationens entré.  
 
Läs mer på: 
www.sj.se och www.dalatrafik.se 

 
 
Mat och logi 
All mat ingår i arrangemangets pris, från middag ankomstdagen till lunch eller 
lunchpaket på avresedagen. Frukost och middag äter vi inne på fjällstationens 
KRAV-certifierade restaurang.  
 
Lunchpaketet packar du själv i ordning från frukostbuffén och den avnjuts sedan ute 
på fjället. Kom ihåg att ta med en termos så att du kan dricka något varmt och en 
låda kan vara bra till lunchpaketet.  
 
Login består av bädd i flerbäddsrum. Lakan och handduk ingår inte i priset men kan 
hyras på plats. Annars tar du med eget. Enkelrum kan bokas mot enkelrumstillägg. 
Slutstädning ingår alltid.  
 
Kom ihåg att anmäla eventuell specialkost när du bokar! 

 
 
Utrustning 
Det är viktigt med bra och bekväm utrustning! Tänk speciellt på att ha en bekväm 
ryggsäck och ett par varma och bekväma turpjäxor. Skidutrustningen ska vara 
avsedd för fjällturer utanför preparerade spår. Det vill säga ordentliga turpjäxor, 
turskidor med stålkant och stavar med stor truga.  
 
För dig som behöver hyra utrustning går det självklart bra! Kontakta bokningen för 
hjälp med det. 
 
Här hittar du allt som går att hyra samt priser! 
 
Klädseln bör vara varm, rymlig och vindtät! Det är bättre att klä sig i flera tunna lager 
än i ett tjockt. På detta sätt blir det lättare att justera klädseln när du blir varm. Vid 
rasterna rekommenderas att ett förstärkningsplagg tas på, exempelvis en varm tröja 
eller en dunjacka. 
 
Packa gärna din utrustning i vattentäta påsar. Då skyddas den från att bli blöt, 
komprimerar packningen och hjälper dig att organisera och hålla ordning i din 
ryggsäck.  
 
Förslag på utrustningslista hittar du sist i programmet! 
 
 

 
 
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/


Information 
Vi vill passa på att informera om vår hemsida som du hittar på 
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon Här kan du bland annat hitta bilder, 
filmer, information om anläggningen och om detta arrangemang. 
 
Med detta önskas du hjärtligt välkommen till STF Grövelsjön Fjällstation! 
 
Telefon: 0253 – 59 68 80 
E-post: grovelsjon@stfturist.se 

www.svenskaturistföreningen.se/grovelsjon 

www.facebook.com/grovelsjon 

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
mailto:grovelsjon@stfturist.se
http://www.svenskaturistföreningen.se/grovelsjon
http://www.facebook.com/grovelsjon


 

Utrustningslista 
Detta är ett förslag på utrustning för dagsturer på vinterfjället. 

 
Finns 
att 
köpa 

Finns 
att hyra 

Strumpor och sockor av ull X  

Underkläder av ull/syntet X  

Underställ av ull/syntet X  

Tröja/skjorta som torkar lätt X  

Skidbyxor, ofodrade och vindtäta X  

Skaljacka som tål nederbörd. Bör ha huva!   X X 
(vuxen) 

Varm och vindtät mössa X (vuxen)  

Skidhandskar X (vuxen)  

Tumvantar vindtäta som även tål nederbörd X  

Ev. snödamasker (beroende på hur dina skidbyxor är 
utformade) 

X X 

 
Förstärkningsplagg, i ryggsäcken (eller på dig beroende på väder) 

Förstärkningsplagg dunjacka eller tjock tröja X  

Extra underkläder, strumpor, vantar/handskar, mössa och 
tröja 

X  

Halsduk/Buff X  

 
Bära   

Ryggsäck för 40 – 60 liter  X X 

   
Orientera   

Fjällkarta  X  

Kompass X X 

 
Äta 

Mugg/kåsa X  

Vattenflaska (isolerad) X  

Termos ca 1L  X X 

Plastlåda för lunchpaket X  

 
Övrigt 

Rejäla turpjäxor X (vuxen) X 
(vuxen) 

Turskidor med stålkant X (vuxen) X 
(vuxen) 

Valla, klister, kloss och sickel (om du har vallningsbara 
skidor) 

X  

Turstavar med stor truga X X 

Liggunderlag  X X 

Solglasögon och skidglasögon X  

Solskyddsmedel X  

Kamera    

Visselpipa  X  

 



Ingår i arrangemanget 

Vindsäck (ingår i arrangemanget) X  X  

Spade (ingår i arrangemanget) X  X  

Stighudar (ingår i arrangemanget) X X 

Sjukvårdsutrustning (ingår i arrangemanget) X  

 
 

 


