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Välkommen till Turskidor grundkurs! 
      

Storulvåns nybörjarkurs i turskidåkning är idag en etablerad klassiker! Turskidor 

Grundkurs vänder sig till dig som är helt ny på turskidor och svenska vinterfjället. Det är en 

kurs men lika mycket en upplevelse av fjällets storslagenhet, vita vidder och tystnad. Upptäck 

fjället och skidåkningen tillsammans med oss!   

 

Med Storulvån som utgångspunkt gör vi tillsammans med guiderna korta dagsturer på skidor då vi 

lär oss grunder och tekniker vid turskidåkning. Tempot är lagom och vi tar god tid på oss att se oss 

omkring i terrängen. Lunchpaketet och kaffet i solgropen smakar extra gott när vi skidat några 

kilometer. Efter härliga dagar utomhus återhämtar vi oss med bastu, gemenskap och god mat! 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 22-25/2, 5-8/3, 15-18/3 

Plats STF Storulvån Fjällstation 

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

Avslutning (tid/plats) Dag 4 ca kl. 16.00 på Storulvån Fjällstation (Vi anpassar tiden efter buss/tåg) 

Deltagarantal (min/max) 4/14 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

För vem? Jag vill lära mig att åka turskidor. 

Jag vill få kunskap för att kunna göra egna turer i framtiden. 

Jag vill bli bekväm med dagsturer på vinterfjället. 

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

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

Programmet kan ändras på grund av aktuella väder- och snöförhållanden. 
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Detta ingår i priset 
Logi Tre nätter i delat rum på fjällstationen. 

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

Transport - 

Ledare Certifierad fjälledare 

Övrigt Vindsäck, spade, sjukvårdsutrustning. 

 

Program 
Dag 1 

Vi möts kl 10.30 över en fika och samtalar om våra dagar tillsammans. Innan lunch förbereder vi 

vår utrustning och packning. Efter en gemensam lunch går vi ut på fjället och testar vår utrustning. 

Tillbaka från fjället njuter vi av bastu och trevlig gemenskap vid middagen.  

 

Dag 2 - 3 

Vi ger oss ut på kalfjället och upplever tjusningen av att röra sig ovanför trädgränsen. Vidderna är 

enorma och är vädret klart ser vi höga fjälltoppar resa sig mot himlen. Under dagarna berättar våra 

guider om fjällvett och vad man bör tänka på under en vistelse på fjället. Vi lär oss använda 

stighudar och träna på skidtekniken. 

 

Dag 4 

Efter frukost gör vi oss redo för vår sista dag på fjället. Dagen då vi sammanfattar och praktiserar 

allt vi lärt oss under kursen. Vi avslutar med en gemensam middag innan vi skiljs åt. 

 

 

Tidsåtgången på sträckorna är svårt att ge besked om eftersom vi påverkas av väder, terräng och 

förhållandena. Men generellt har vi en hastighet på 3-4 km/h. 

 

Kursmål: 

-Behärska turteknik i med och motlut. 

-Hantera bakhalka 

-Skidkunskap om olika typer av skidor och dess funktion 

-Kunna använda stighudar 

-Ha grundläggande fjällkunskap för att vistas på fjället 

-Fjällsäkerhet 

 

 

 

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, lakan och handduk ingår. Ta gärna kontakt med bokningen om ett 

specifikt boende önskas. En avgift kan då tillkomma.  
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Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 
Utrustning som ingår i kursen 

 Vindsäck 

 Sjukvårdsutrustning 

 Spade 

 Stighudar 

Personlig utrustning 

 1-2 underställ av ull eller syntet. 

 Mellanlager i fleece eller softshell. 

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

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

 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. 

 Första förband, toalettartiklar 

 Pannlampa 

 Visselpipa 

 Turskidor med stålkant, valla (om du inte har vallningsfria skidor) 

 Rejäla turpjäxor i skinn 

 Stavar 

 Ryggsäck 30-50 liter 

Bra att ha 

 Innetofflor 

 Snödamasker 

 Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 

 Sitt 

 

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! 

 

Fjällhälsningar/ Fjällsportens guider  jamtland.fjallsport@stfturist.se 
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