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Haute Route – Kebnekaise 
Kebnekaise – Tarfala – Nallo  
 

Haute Route (Uttalas Hått rått) betyder hög väg, och hög väg är även temat för 

denna vecka. Vi kommer få uppleva storslagen natur och fantastisk skidåkning!  

 

Mat och bröd, pålägg för lunchpaket finns på plats ute i fjällstugorna. Vi kommer 

därför kunna göra transportturerna mellan stugorna med lätta ryggsäckar. På 

kvällarna och vid frukost hjälps vi alla åt med tillagning och disk.   

 

Viktigt att tänka på om man aldrig besökt fjällstugorna är att det finns ingen el i 

dessa, utan de värms upp med gasol och ved. Vill man ha kamera för hela 

veckan så kan en powerbank eller extra batterier vara nödvändiga. 
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INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Pris Från 12 350 sek 

Datum 22-28/3 och 5-11/4 2020 

Mötesplats Kebnekaise Fjällstation 

Samling (tid/plats) 16:00 

Avslutning (tid/plats) Frukost, avfärdsdagen 

Deltagarantal (min/max) Minst 3 deltagare, max 10 

Minimiålder 18 

Erfarenhet Man bör vara van topptur och ha god kondition 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi Kebnekaise, Tarfala och Nallo 

Måltider Alla måltider ingår 

Transport Skotertransport till Kebnekaise från Nikkaluokta 

Ledare/Guide Veckan leds av UIAGM Certifierade Bergsguider 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1: Ankomstdag, söndag. Samling kl 16:00 och utdelning av gemensam 

utrustning, behöver man hyra skidor ordnar vi det nu. Kl 18:30 är det gemensam 

middag där guiderna presenterar sig mer för gruppen och visar färdplanen för 

veckan. 

 

Dag 2: Måndag 

Nu drar det roliga igång, vi går mot Tarfala fjällstuga, självklart som veckans tema är, 

så gör vi det via höga vägen. Björlings glaciär, Storglaciären och Isfallsglaciären 

korsar vi innan vi åker ner  mot stugan som kan vara den mest vackra av alla STFs 

fjällstugor. 

 

Dag 3: Tisdag 

Skidåkning. Här kan det röra sig om t.ex. Lilietoppsrännan, 700 fallhöjdsmeter 

ihållande fin åkning, som enligt många är Sveriges finaste åk.    

 

Dag 4: Onsdag 

Trepassleden, Jojoleden. Turen går under många namn, men oavsett vad man kallar 

den så är det en fantastiskt fin dag, sommar som vinter. Vi rör oss mot Nallo 

fjällstuga, mycket upp och ner, därav namnet Jojoleden. 

 

 

 

 

 

Dag 5: Torsdag 
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Topptur kring Nallo, Beroende på väder och snöförhållanden bestämmer vi på plats 

var vi gör en tur. Nallo är tillsammans med Tarfala Sveriges bästa områden för 

topptur. 

 

Dag 6: Fredag 

Här brukar det siktas på Sveriges nyaste 2000m topp, Sielmatjåkka. Har man tur 

tillåter vädret att man tar sig hela vägen till toppröset, där man kan hitta den i dagens 

ögon lite skrytsamma  

kopparbilden av förstebestigaren H.N Pallin, som han själv placerade ut där tidigt 

1900-tal. Höjdpunkten är sedan glaciäråket ner mot Vistasdalen, där vi blir hämtade 

med skoter och transporterade tillbaka till Kebnekaise. Väl vid fjällstationen kommer 

vi kunna basta, duscha och sedan avsluta med en middag. 

 

Dag 7: Lördag 

Frukost och hemfärd. 

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • All säkerhetsutrustning, Lavin och Glaciär 

• Reselakan för stugorna 

• All mat för veckan 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Skalkläder, ofodrade är att rekommendera 

• Mössa, (gärna två, en lite tunnare eller ett 

pannband och en varmare) 

• 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 (Om du har egen) 

• Termos 

• Vattenflaska (isolerad är optimalt) 

• Skavsårstejp 

• Kamera 

• Eget snacks man tycker om 

• Solglasögon, goggles 

• Pannlampa (finnas att hyra) 

• Ryggsäck, 35-40 liter  – Finns att hyra 

• Extra batterier (AAA) 
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Bra att ha • Du får lämna bagage på Kebnekaise, så vill 

man ha med sig en extra tröja att ha på 

avslutningsmiddagen så fungerar det utmärkt. 

Hyra av utrustning • Som deltagare på denna aktivitet har du 30% 

rabatt på skidhyran i vår uthyrning 

 

 
 

HITTA HIT 

 

Tåg eller Flyg till Kiruna, sedan buss mot Nikkaluokta  

Sedan skotertransport till Kebnekaise Fjällstation 

Skotertransport ingår i priset men måste bokas via kebnekaise@stfturist.se 

 

Nikkaluoktaexpressen trafikerar både flygstationen och tågstationen. 

https://nikkaluoktaexpressen.se/ 

 

 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. 

 

Kebnekaise.sport@stfturist.se 

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010 190 23 60 (vardagar kl. 09–18) 

 

 

 
 


