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Välkommen till Topptur Grundkurs! 
 
Vill Du lära dig att genomföra och planera dina egna toppturer och lägga första spåret nedför en 

orörd fjällsluttning? Fjällen kring Storulvåns Fjällstation är ett av Sveriges mest populära 

topptursområden och de lättillgängliga topparna gör platsen till en perfekt plats för en grundkurs för 

toppturer!  

 

Under tre intensiva dagar kommer våra engagerade och trygga guider förmedla de grundläggande 

kunskaperna som krävs för att göra egna toppturer. Du får lära dig om utrustning, åkteknik, 

gåteknik, fjällsäkerhet m.m. Vi bor och äter bra på Storulvåns Fjällstation och kan vila upp oss inför 

långa och härliga dagar på fjället. 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 16-18/2, 23-25/2, 5-7/3, 9-11/3, 16-18/3, 23-25/3, 6-8/4, 20-22/4 

Plats STF Storulvån Fjällstation 

Samling (tid/plats) Dag 1 kl. 10.30 på STF Storulvån Fjällstation (In-check fr.o.m. 14.00) 

Avslutning (tid/plats) Dag 3 kl. 16.00 på STF Storulvån Fjällstation (vi anpassar tid efter buss/tåg) 

Deltagarantal (min/max) 4/12 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

För vem? Jag är en god skidåkare men har ingen eller lite erfarenhet av toppturer. 

Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera timmar/dagar. 

Övrigt Randonnée-eller splitboardutrustning med stighudar. 

Utrustning kan hyras i Storulvån men bör då förbokas. 

Programmet kan ändras på grund av aktuella väder- och snöförhållanden. 

 



Detta ingår i priset 
Logi Två nätter i delat rum på fjällstationen. 

Måltider Från fika dag 1 till avslutningsmåltid dag 3. Meddela bokningen i god tid vid 

specialkost. 

Ledare Certifierad fjälledare 

Övrigt Vindsäck, sjukvårdsutrustning, lavinutrustning (transiever, spade, sond) 

 

Program 
Dag 1 

Vi träffas kl 10.30 och går tillsammans med guiden igenom kursen upplägg över en kopp kaffe. Efter fikat 

finns tid att byta om och hämta ev. bokad utrustning. Innan vi ger oss ut på fjället äter vi en stärkande lunch 

i restaurangen. Åkningen första dagen blir på hemmafjället Getryggen där vi får känna på utrustningen, 

snön och formen. 

 

Dag 2-3 

Vi rör oss och åker skidor i varierad terräng i Snasahögarnas fjällmassiv. Åkning varvas med praktisk 

lavinkunskap och andra kunskaper som är nyttigt att lära sig inför egna toppturer i framtiden. Under 

dagarna hålls en praktisk och en teoretisk lavingenomgång.  

 

 

Mat & Logi 

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

dryck till maten.  

Lunchpaketen färdigställs av oss själva och består av så mycket smörgåsar man vill ha, frukt, 

kaka/choklad, ägg, dryckespulver (blåbär, nypon, choklad, kaffe) 

I login ingår del i flerbäddsrum, lakan och handduk ingår. Ta gärna kontakt med bokningen om ett 

specifikt boende önskas. En avgift kan då tillkomma.  

 

 

Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 
Utrustning som ingår i kursen 

 Vindsäck 

 Första hjälpen 

 Lavinutrustning (transceiver, sond, spade) 

Utrustning 

 Randonnée-, telemarks- eller splitboardutrustning (med stighudar). 

 Pjäxor/boots.  

 Stavar  

 Hjälm  

 1 underställ av ull eller syntet. 

 Mellanlager i fleece eller softshell. 

 Skalplagg utan isolerande foder. Jackan bör ha en rymlig huva. 

 Minst 2 par skidstrumpor av mycket hög kvalitet, gärna i någon typ av ullblandning. 

 Ryggsäck, 30-40 liter. Tänk på att den skall vara anpassad för skidåkning och att hjälm ska rymmas. 

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

 2 par handskar/ vantar 

 Mössa och ev. pannband/ buff. 

 Termos och vattenflaska. 

 Solglasögon och skidglasögon. 

 Solskyddsfaktor och skavsårtejp. 

 Ombyte för kvällarna på stationen 

 

Bra att ha 

 Innetofflor 
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Har du frågor om utrustning, kontakta oss gärna på jamtland.fjallsport@stfturist.se. Behöver du hyra 

utrustning hör av dig så fort som möjligt. Alla våra 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  


