
 

 

 

 

 

Program Topptursdagar Kebnekaise 

 
En långhelg med skidåkning i fokus! 

 

Kebnekaises närområde med fyra av våra vackra 2000m toppar är kulissen och lekplatsen för denna 
långhelg, där vi med stighudar och stegjärns hjälp kommer försöka ta oss an de bästa åken i området. 

 

Vi har Kebnekaise Fjällstation och Tarfala Fjällstuga till våran hjälp och vi kommer äta bra lagad mat 
från Fjällstationen hela tiden, när vi är i Tarfala så hjälps vi åt med att tillaga middagen som vi äter 
tillsammans i stearinljusets sken.  

Var vi tillbringar mest tid avgörs av snöläge, väder och gruppens önskemål.  

Våra guider har flera säsongers erfarenhet av Kebnekaise och kommer göra allt för att ni ska få 
uppleva Sveriges vildaste men ändå tillgängliga skidåkning. 

 

Program: 

(Detta är kan ändras av önskemål och vädrets makter) 

Dag 1- Onsdag alt. Söndag 

Ankomstdag, Utrustningsfix och Lavinclinic 

Arrangemanget drar igång kl 14:00 eller så fort alla deltagare är på plats. Om ni inte kan kommer till 
utsatt tid meddela detta så fort som möjligt. 

Behöver du hyra utrustning så ordnar vi det nu och delar även ut säkerhetsutrustning för dem som 
behöver det. Sedan har vi genomgång och säkerställer att alla har grundläggande kunskaper för 
lavinsäkerhet. 

Kvällen avslutas  med middagen kl 19:00. Här kommer guiderna att presentera sig mer och 
presentera ett förslag för veckans turer. 

 

Dag 2 – Torsdag alt. Måndag  

Heldag ute på fjället, rör vi oss till Tarfala är det denna dag vi gör det. Annars gör vi något av de 
klassiska åken kring Fjällstationen 

Dag 3 – Fredag alt. tisdag  

Skidåkning, fullspäckad dag ute på fjället. 

 

Dag 4 – Lördag alt. Onsdag 



Detta brukar vara den klassiska Sydtoppsdagen, här packar vi ned stegjärn och tar oss an utmaningen 
att klättra östra leden upp till sydtoppen.  

Dagen och veckan avslutas med middag där vi kan dela bilder till varandra från helgens äventyr 

 

Dag 5 – Söndag alt. Torsdag 

Frukost och hemfärd. 

 

Packlista: 

- Skalkläder, ofodrade är att rekommendera 

- Mössa, (gärna två, en lite tunnare eller ett pannband) 

- Två par handskar, gärna ett par tunnare, vindtäta att använda när vi går uppåt och ett par 
varmare att åka ned i. 

- Två par underställ (syntet eller Ull) 

- Strumpor i ull eller syntet, två till tre par. 

- Förstärkningsjacka (Dun eller syntet) 

- Fleecetröja eller annat mellanlager 

- Lavinutrustning (Finns att låna men har du egen rekommenderas alltid att använda den) 

- Termos 

- Vattenflaska 

- Skavsårstejp 

- Kamera 

- Eget snacks man tycker om 

- Solglasögon, goggles 

- Topptursutrustning (Finns att hyra) 

- Pannlampa (finnas att hyra) 

- Hjälm (Finns att låna) 

 

Utrustning för övernattning behövs inte, man får låna reselakan för övernattning i Tarfala 

Detta är en lista på saker du behöver för att göra turerna och bo i fjällstugan. 

Du får lämna väskor på Kebnekaise medans vi är i Tarfala, så vill du ha en vanlig tröja till middagarna 
går det bra packa med lite extra saker. 

 

Vid frågor tveka inte höra av dig. 

sport.kebnekaise@stfturist.se 

 


