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Välkommen till Fjällvandring Grundkurs FAMILJ! 
 
En fjällkurs för hela familjen full med spännande upplevelser! Tillsammans med inspirerande 

guider upptäcker vi friluftslivet på fjället och får lära oss om hur vi planerar och genomför 

egna drömturer i framtiden. Vi sover i tält, lagar vår mat på stormköken och kommer nära 

naturen och varandra. 
 

Denna vecka är för ungdomar mellan 12 och 16 år som tillsammans med sin/ sina föräldrar vill ha 

lärorika dagar på fjället och utveckla sitt friluftsliv. Målsättningen är att man efter kursen ska känna 

sig trygg att göra egna fjällturer, sommartid i vår vackra fjällvärld. I detta brev kan du läsa om 

turens upplägg och börja planera din fjällsemester med hjälp av den bifogade utrustningslistan. 
   

Vi ser fram emot att få göra denna kurs tillsammans med dig! 

 
Bra att veta 
Datum 2018 16-18/7, 23-25/7 

Plats STF Storulvån Fjällstation 

Samling (tid/plats) Dag 1 kl.10.30 på STF Storulvån Fjällstation 

Avslutning (tid/plats) Dag 3 ca kl. 15.00 på STF Storulvån Fjällstation (vi anpassar tid efter tåg/buss) 

Deltagarantal (min/max) 4/12 

Minimiålder 12-16 år 

För vem? Min familj vill få en fjällupplevelse tillsammans med andra aktiva familjer. 

Vi vill lära oss mer om fjället och bli inspirerade till fortsatt friluftsliv.  

Vi har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera timmar. 

Övrigt Utrustning kan hyras via Storulvån Fjällstation men måste då förbokas. 

Programmet kan ändras på grund av aktuella väder- och snöförhållanden. 
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Detta ingår i priset 
Logi Två nätter i tält. 

Måltider Från fika dag 1 till avslutningsmåltid dag 4. Meddela ev. specialkost i förväg. 

Ledare Certifierad fjälledare 

Övrigt Vindsäck, sjukvårdsutrustning, tält, sovsäck, liggunderlag, kök. 

 

Program 
Dag 1 

Vi träffas på Storulvån för en förmiddagsfika och går igenom dagarna vi har framför oss 

tillsammans. Packningen justeras och efter en god lunch ger vi oss ut på fjället och letar efter en 

lämplig lägerplats för vår första natt i tälten. 

 

Dag 2 

Vi lär oss om friluftslivet på fjället, hur vi tar oss fram bor och lever av det vi har i ryggsäckarna. 

Vi tränar orientering, diskuterar fjällvett, lär oss om fjällets flora o fauna och kanske hittar vi en fin 

fjällbäck att doppa oss i! 

 

På kvällen lagar vi middag på våra friluftskök, kanske sitter o pratar vid lägerelden och njuter av att 

vara mitt i naturen. 

 

Dag 3 

Tiden går fort när man har roligt och sista dagen med gänget har kommit. Vi vandrar tillbaka till 

Storulvån Fjällstation där vi tar hand om vår utrustning, diskar och hänger saker på tork. 

Avslutningsvis äter vi en gemensam tidig middag innan vi skiljs åt.  

 
Mat & Logi 

All mat ingår i priset, från fika första dagen till avslutningsmiddagen sista dagen. Dock ingår inte 

dryck till maten.  

 

Vi bor i tält från Hillberg och all sovutrustning ingår i kursen. Om man har egna sovsäckar och 

liggunderlag får man gärna ta med det. Det gäller även annan utrustning som kök osv. Detta för att 

ni ska bli bekväma med er egen utrustning. 

 

 

 

 

 

Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 

Det är viktigt med bra och bekväm utrustning, vi vill ju njuta av vandringen! Tänk speciellt på att 

ha en bra ryggsäck med avbärarbälte.  

 

Klädsel bör vara rymlig och vindtät. Det är bättre att klä sig i flera tunna lager än ett tjockt, på detta 

sätt blir det lättare att justera klädseln när du blir varm under vandringen eller ska ta på dig mer 

under rasterna. Vid raster rekommenderar vi en dunjacka eller tjock fleece som förstärkningsplagg. 

 

Förbered dig gärna hemma genom att provpacka ryggsäcken och testa att bära den under en 

promenad för att känna att allt känns bra. 

 



  VÄLKOMSTBREV 
TÄLTVANDRING GRUNDKURS 

FAMILJ 
 

 

Utrustning som ingår i kursen 

 Vindsäck 

 Sjukvårdsutrustning 

 Tält, sovsäck, liggunderlag, kök 

Personlig utrustning (detta är ett förslag) 

 Ryggsäck ca 60-70 liter med avbärarbälte och regnskydd 

 Kängor gjorda för vandring, ev. rejäla gummistövlar. 

 Regnställ: jacka och byxor som också fungerar som skal/vindplagg. Jackan bör ha huva. 

 Slitstarka vandringsbyxor som torkar snabbt. 

 1-2 underställ av ull eller syntet. 

 Mellanlager i fleece eller softshell. 

 Underkläder 

 Varma strumpor och sockor i syntet eller ull. 

 Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller syntetfyllning) 

 2 par handskar. 

 Mössa och solskydd för huvudet t ex en buff 

 Termos och vattenflaska. 

 Solglasögon 

 Solskyddsfaktor och skavsårtejp. 

 Toalettartiklar 

 Pannlampa 

 Kniv 

Bra att ha 

 Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 

 Kåsa/Mugg 

 Sitt/liggunderlag 

 Karta/Kompass 

 Extra energi 
 

Har du frågor om utrustning, maila vår uthyrning jamtland.fjallsport@stfturist.se Behöver du hyra någon 

utrustning så hör av dig så fort som möjligt. Alla tur/kursdeltagare har 10 % rabatt på hyrutrustning. 

 

 
 
 
Mer information 
Känner du dig osäker på något inför turen eller vill komma i kontakt med guiden, tveka inte att 

maila oss. Vi till hands och svarar gärna på dina frågor.  

Med detta önskar vi dig hjärtligt välkommen till Jämtlandsfjällen! 

 

Fjällhälsningar/ Fjällsportens guider  jamtland.fjallsport@stfturist.se 

mailto:jamtland.fjallsport@stfturist.se
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