
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÖVELSJÖN – SPORTLOVSPAKET I 
FJÄLLEN 
 

 
Datum 
Sportlovpaket i fjällen erbjuds 9/2-2/3. 
 
Mat och logi 
Logi ingår i arrangemangets pris. 
Hel-/halvpension kan bokas till. Barn 6-15 år äter till halva priset. Barn 0-5 år gratis. Måltiderna 
serveras i fjällstationens KRAV-certifierade restaurang. 
Kom ihåg att anmäla ev. specialkost när du bokar! 
 
Lakan och handduk ingår endast i rum med dusch/WC. Kan hyras på plats för boendealternativ där 
det inte ingår. Annars tar du med eget. 
Slutstädning ingår alltid. 
 
Deltagarinfo 
Inga krav på förkunskaper 
 

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 

  

Utrustning 
Det är viktigt med bra och bekväm utrustning! Tänk speciellt på att ha en bekväm ryggsäck och ett par 
varma och bekväma pjäxor. Skidutrustningen bör vara avsedd för fjällturer utanför preparerade spår. 
 
För dig som behöver hyra utrustning går det självklart bra! Kontakta receptionen för hjälp med det. 
 
Här hittar du allt som går att hyra samt priser! 
 

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


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, syntet- eller dunjacka.  
Kom ihåg att barn som sitter stilla i pulka lätt kan bli kalla efter ett tag. 
 
Vårsolen är stark! Solglasögon/skidglasögon är skönt, då det skyddar mot både vind och starkt ljus. 
Detta gäller för både vuxna och barn. Även solskyddsfaktor är viktigt! 
 
Förslag på utrustningslista hittar du sist i programmet! 
Viss utrustning kan ingå i arrangemanget – se utrustningslista. 
 

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 

 
PROGRAM FÖR SPORTLOV I FJÄLLEN 
2019 VECKA 7,8,9 
 
Samtliga aktiviteter ingår för dig som köpt paketet Sprotlov i fjällen utom 
de understrukna. Deltagande i dessa aktiviteter mot tillägg. 
 
Söndag 9.15  Transport till Grövelfjäll. Åter 15.30*  
 10.30 – ni tröttnar Bus i BackFilippas Skidpark 

18.30 – 19.30 Barnaktivitet 
20.30 – 21.00 Information om veckans aktiviteter i 

Norska rummet 
 
Måndag  9.15  Transport till Grövelfjäll. Åter 15.30* 

10.00  BackFilippas Skidpark öppnar 
10.00 – 15.00 Guidad Familjefjälltur* 
18.30 – 19.30 Barnaktivitet i Norska rummet 

 
 
Tisdag  9.15  Transport till Grövelfjäll. Åter 15.30*  

9.30 – ca 15.00 Guidad heldagstur på fjället* 
10.00  BackFilippas Skidpark öppnar  
10.00 – 12.00 Snöbusarna (aktivitet för barn 4-6 år)* 

 13.00 – 15.00 Club vurpan (aktivitet för barn 7-10 år)* 

18.30 – 19.30 Barnaktivitet i Norska rummet 

  
 
Onsdag 9.15  Transport till Grövelfjäll. Åter 15.30* 
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10.00  BackFilippas Skidpark öppnar 
10.00 – 15.00 Guidad Familjefjälltur*  

 10.00 – 15.00 Expedition 816 (för ungdomar 11-15 år)*  
18.30 – 19.30 Barnaktivitet i Norska rummet 

 
Torsdag 9.15  Transport till Grövelfjäll. Åter 15.30* 

9.30 – ca 15.00 Guidad heldagstur på fjället * 
10.00  BackFilippas Skidpark öppnar 
16:00 – 16:30 Barnyoga för barn 3-5 år 
16:45 – 17:30 Barnyoga för barn 6-12 år 
18.30 – 19.30 Barnaktivitet 
20.30 – 21.30 Musikquiz för hela familjen i Blå 

sällskapsrummet 
  
 
Fredag 9.15  Transport till Grövelfjäll. Åter 15.30* 

9.30 – ca 15.00 Guidad Heldagstur med våffla* 
10.00  BackFilippas Skidpark öppnar 
10.00 – 15.00 Guidad Familjefjälltur* 
18.30 – 19.30 Barnaktivitet i Norska rummet 
20.00 – ca 21.00 Pannlampetur* 

  
 
 
 
 
 

 För dig som köpt paketet Sportlov i fjällen ingår alla aktiviteter utom 
de som är understrukna.  
 

 * = Aktivitet som kräver föranmälan. Anmälan görs på plats. 
 

 Utförligare information om varje aktivitet samt anmälningslistor 
finns i entrén på STF Grövelsjön Fjällstation. 
 

Med reservation för förändringar i programmet 
 
 

 



 
 

 
 

 

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 

Vindsäckar och spadar i samband med fjällturer med guide. 

 

 


