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Högalpin Vintervecka  
 

En klassisk kursvecka med allt vad det innebär! 

 

Högalpin terräng, oavsett om du är isklättrare, bergsbestigare eller bara vill åt 

fantastiska skidåk som ligger lite mer svåråtkomligt, så krävs det både mer 

ansträngning och kunskap.  

Kanske har du ett specifikt mål? Eller så vill du bara öka på din kunskapsnivå. 

En bra början är att gå kurs, här kommer du få lära dig grunderna för att vistas i 

högalpin terräng.  

 

Kebnekaise är Sveriges högalpina centrum och våra kurser håller till både på 

fjällstationen och i Tarfala fjällstuga.  

 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Pris Från 11 940 sek 

Datum 15-21/3 och 13-19/4 2020 

Mötesplats Kebnekaise Fjällstation 
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Samling (tid/plats) 16:00 

Avslutning (tid/plats) Frukost, avfärdsdagen 

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

Minimiålder 18 

Erfarenhet Van vid topptur och ha grundläggande kunskaper i 

klippklättring 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi Kebnekaise, Tarfala 

Måltider Alla måltider ingår 

Transport Skotertransport till Kebnekaise från Nikkaluokta 

Ledare/Guide Veckan leds av UIAGM Certifierade Bergsguider 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Det finns inget fastställt program för denna kurs. Vi jobbar efter moment som alltid 

ingår i kursen, så som lavinsäkerhet, firning, snöklättring, isklättring, allmän säkerhet 

i alpin miljö, navigering. När dessa moment görs bestäms oftast efter väder och 

snöförhållanden.  

Några turer brukar också vara återkommande, såsom nord och sydtoppen. 

Toulpagorni med sin krater och turer i Tarfala, som södra klippberget och 

Kaskasetjåkka 

 

Dag 1: Ankomstdag, Måndag. 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 går igenom ett program för 

veckan. 

 

Dag 2: Tisdag 

Kursdag 

Kursen börjar alltid med lavinkurs, kamraträddning. 

Dag 3: Onsdag 

Kursdag  

Dag 4: Torsdag 

Kursdag 

Dag 5: Fredag 

Kursdag 

Dag 6: Lördag 

Kursdag 

Dag 7: Söndag 

Frukost och hemfärd. 
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UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • All säkerhetsutrustning, Lavin, Glaciär och 

klättringsutrustning  

• 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) 

• Egen klätterutrustning om man har sådan 

• Topptursutrustning – Går hyra om man saknar 

egen. 

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 
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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. 

 

sport.kebnekaise@stfturist.se 

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

 

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

 

 

 
 


