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Välkommen till Topptursdagar Sylarna! 
 
Sylarnas fjäll erbjuder bland de bästa toppturerna i Sverige! Häng med på fyra maxade 
skiddagar i det mäktiga massivet där potentialen för skidåkning i alpin miljö är unik i den 
södra fjällkedjan. Stort, smalt, flackt, brant, kort nära eller långt bort, det finns åk som passar 
alla smaker. 
 
Detta är turen för dig som har gått på topptur förut och känner dig bekväm med långa dagar och 
utmanande skidåkning. Fokus ligger på skidåkningen och vi försöker få in så många höjdmeter som 
möjligt varje dag. Under trygg och engagerad ledning av våra guider söker vi upp de bästa åken för 
dagen. Vi bor, bastar och äter god mat på Sylarnas Fjällstation som är den perfekta utgångspunkten för 
våra skidäventyr. 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 tur tillsammans med Dig! 
  
Bra att veta 
Datum 2019 21-24/3, 8-11/4 
Plats STF Sylarna Fjällstation 
Samling (tid/plats) Dag 1 kl. 12.00 på STF Sylarna Fjällstation (Fjällexpressen avgår 10.30) 
Avslutning (tid/plats) Dag 4 kl. 14.00 på STF Sylarna Fjällstation (Åter Storulvån ca 15.30) 
Deltagarantal 
(min/max) 

4/12 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 
För vem? Jag är en god skidåkare som har gått på topptur tidigare. 

Jag har grundläggande kunskaper kamraträddning och lavinförståelse. 
Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera 
timmar/dagar. 



 

 

Övrigt Randonnée-eller splitboardutrustning med stighudar och 
lavinpaket(transceiver, sond, spade) Utrustning kan hyras i Storulvån men 
bör då förbokas. 
Programmet kan ändras på grund av aktuella väder- och snöförhållanden. 

 
Detta ingår i priset 
Logi Tre nätter i delat rum på fjällstationen. 
Måltider Från lunchpaket dag 1 till lunchpaket dag 4. Meddela bokningen i god tid 

vid specialkost. 
Ledare Certifierad fjälledare 
Övrigt Vindsäck, sjukvårdsutrustning. 
 
Program 
Dag 1 
Vid Storulvån Fjällstation kl 10.30 avgår Fjällexpressen (ingår i priset) med siktet inställt på Sylarna 
Fjällstation. Vi möts kl 12.00 på Sylarnas Fjällstation där vi kort går igenom dagarnas upplägg och gör 
lunchpaket för dagens tur på fjället. Första dagen gör vi en kortare tur i närheten av stationen för att 
känna på utrustningen, förhållandena och formen. Vi får en känsla för vad kommande dagar har att 
erbjuda! 
 
Dag 2-3 
Vi gör längre dagsturer med målet att hitta bästa åkningen under förutsättningarna i Sylmassivet och 
förhoppningsvis får vi åka några av de många klassiska åken i området. Vi försöker få ut maximalt av 
varje dag och kommer kanske inte tillbaka till stationen förrän sent på dagen. Väl tillbaka på 
stationen återhämtar vi oss, njuter i den varma bastun och av god mat vid dukat bord. 
 
Dag 4 
Sista dagen tillsammans och vi siktar in oss på att göra veckans bästa åk! Vi har nu en god uppfattning 
om massivet och väljer bara det bästa. Dagen avslutas i lagom tid för att hinna med bandvagnen ner 
till Storulvån som tar ca 1,5/h. 

 
Mat & Logi 
All mat ingår i priset, från lunchpaket första dagen till lunchpaket 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. Ta gärna kontakt med bokningen om ett specifikt boende 
önskas. En avgift kan då tillkomma. Lakan och handduk finns att hyra på Sylarna men vi 
rekommenderar annars reselakan och resehandduk. Reselakan finns att köpa på Storulvån 
och Sylarna. 
 
 
Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 
Utrustning som ingår i kursen 
• Vindsäck 
• Första hjälpen 
Utrustning 
• Randonnée-, telemarks- eller splitboardutrustning (med stighudar) för åkning i lössnö.  
• Pjäxor/boots.  
• Stavar  
• Lavinutrustning (transceiver, sond, spade) 
• Hjälm  
• 1-2 underställ av ull eller syntet. 
• Mellanlager i fleece eller softshell. 
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• 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 
 
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  

  


