
ROGEN RUNT 

 
Start: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 1 18.30 med gemensam middag. 
Avslut: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 7 efter frukost 

 
Datum 
Rogen Runt erbjuds vid två tillfällen 11-17 mars och 8-14 april 

 
Deltagarinfo 
Miniantal: 8 
Maxantal: 12 
Minimiålder: 16 år i målsmans sällskap 
Förkunskapskrav: Vana att skida i obanad terräng med ryggsäck. Vara vid god 
kondition samt frisk vilket inte medför några problem att vara fysiskt aktiv flera timmar 
i sträck flera dagar på rad.   

 
Resa 
Vi förespråkar ett hållbart resande så långt det är möjligt! Det går att resa till STF 
Grövelsjön Fjällstation kollektivt med tåg till Mora och därifrån anslutande buss fram 
till fjällstationens entré.  
 
Läs mer på: 
www.sj.se och www.dalatraik.se 

 
Mat och logi 
All mat ingår i arrangemangets pris, från middag ankomstdagen till lunch eller 
lunchpaket på avresedagen. 
  



De dagar vi bor på STF Grövelsjön Fjällstation äter vi alla måltider i vår KRAV-
certifierade restaurang. Ute på stugorna lagar vi gemensamt middag, frukost samt 
lunchpaket utifrån det sortiment stugorna erbjuder.  
 
Glöm inte termos så att du kan ha med något varmt att dricka och en matlåda kan 
vara bra att ha lunchpaketet i. För dig som vill handla godis, läsk eller andra snacks, 
ta med kontanter.  
 
Login består av del i flerbäddsrum på STF Grövelsjön Fjällstation. Det samma gäller 
ute på stugorna. Täcke, kudde och madrass finns på stugorna. Det enda du behöver 
ha med dig är ett reselakan att sova i alternativt en lätt sovsäck.  
 
Ute på stugorna finns ingen el och mobiltäckningen på fjället är sporadisk så räkna 
inte med att kunna använda mobiltelefonen i någon stor utsträckning. 
 
Kom ihåg att anmäla eventuell specialkost när du bokar! 

 
Utrustning 
Det är viktigt med bra och bekväm utrustning! Tänk speciellt på att ha en bekväm 
ryggsäck och ett par varma och bekväma turpjäxor. Skidutrustningen ska vara 
avsedd för fjällturer utanför preparerade spår. Det vill säga ordentliga turpjäxor, 
turskidor med stålkant och stavar med stor truga.  
 
För dig som behöver hyra utrustning går det självklart bra! Kontakta receptionen för 
hjälp med det. 
 
Klädseln bör vara varm, rymlig och vindtät! Det är bättre att klä sig i flera tunna lager 
än i ett tjockt. På detta sätt blir det lättare att justera klädseln när du blir varm. Vid 
rasterna rekommenderas att ett förstärkningsplagg tas på, exempelvis en varm tröja 
eller en dunjacka. 
 
Packa gärna din utrustning i vattentäta påsar. Då skyddas den från att bli blöt, 
komprimerar packningen och hjälper dig att organisera och hålla ordning i din 
ryggsäck.  
 
Se utrustningslista längre ner! 
 

Program 
 
Dag 1  
Ankomstdag. Samling på STF Grövelsjön Fjällstation där vi tillsammans äter 
välkomstmiddag klockan 18.30. Därefter ett informationsmöte där kommande dagar 
och utrustning gås igenom.  
 
Dag 2  
Tillsammans gör vi en dagstur i omgivningarna kring fjällstationen. Detta blir ett 
utmärkt tillfälle att se så att utrustning och kroppar fungerar som de ska. Väl åter på 
fjällstationen väntar avkopplande bastubad innan vi slår oss ner vid den framdukade 
middagen. 
Dagstur på cirka 15km 
 
Dag 3  



Efter att ha avnjutit en härlig frukostbuffé och packat våra lunchpaket skidar vi från 
STF Grövelsjön Fjällstation över Långfjället ner till Hävlingestugorna. Här spenderar 
vi vår första natt. Vi njuter av bastubad och lagar gemensam middag.  
STF Grövelsjön Fjällstation – Hävlingestugorna 13km.  
 
Dag 4  
Via mäktiga sjösystem i Rogens naturreservat skidar vi mot Rogenstugan. Dagens 
etapp är platt då vi skidar fram på sjöar som Hävlingen, Bredåsjön och Rogen. 
Passagerna mellan sjöarna bjuder på fin skogsskidåkning i glesa tallskogar 
bestående av träd som är flera hundra år gamla. Väl framme vid Rogenstugan kan vi 
åter passa på att avnjuta ett bastubad innan middagen som vi lagar tillsammans i 
stuggemytet. Vi somnar till ljudet av brasan som sprakar i kaminen.  
Hävlingestugorna – STF Rogenstugan 18km.  
 
Dag 5  
Vi lämnar Rogenstugan och skidar söderut på sjön Rogen. Efter ett par kilometers 
skidåkning i den fjällnära skogen når vi kalfjället och därefter Storrödtjärnstugan vid 
Brattbäcksvålens fot. Middagsmenyn skapar vi själva utifrån stugans sortiment. I 
stearinljusets sken utbyter vi erfarenheter från dagens tur.  
STF Rogenstugan – STF Storrödtjärnstugan 13km.  
 
Dag 6  
Via Slagusjöns vindskydd skidar vi åter mot STF Grövelsjön Fjällstation. Från 
Långfjällets högsta punkt med vidsträckt utsikt glider vi hela vägen fram till 
fjällstationens entré. Där väntar en god middag och en skön natts sömn.  
STF Storrödtjärnstugan – STF Grövelsjön Fjällstation 21km.  
 
Dag 7  
Efter långfrukost med utsikt över gränsfjällen väntar avslutning av turen och hemfärd.  
 

Information 
Vi vill passa på att informera om vår hemsida som du hittar på 
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon Här kan du bland annat hitta bilder, 
filmer, information om anläggningen och om detta arrangemang. 
 
Med detta önskas du hjärtligt välkommen till STF Grövelsjön Fjällstation! 
 
Telefon: 0253 – 59 68 80 
E-post: grovelsjon@stfturist.se 
 
 

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
mailto:grovelsjon@stfturist.se


Utrustningslista 
Detta är ett förslag på utrustning för stugturer på vinterfjället. 

 
Finns 
att 
köpa 

Finns 
att hyra 

Strumpor och sockor av ull X  

Underkläder av ull/syntet X  

Underställ av ull/syntet X  

Tröja/skjorta som torkar lätt X  

Skidbyxor, ofodrade och vindtäta X  

Skaljacka som tål nederbörd. Ska vara försedd med huva!  X X 
(vuxen) 

Varm och vindtät mössa X (vuxen)  

Skidhandskar X (vuxen)  

Tumvantar vindtäta som även tål nederbörd X  

Ev. snödamasker (beroende på hur dina skidbyxor är 
utformade) 

X X 

 
Förstärkningsplagg, i ryggsäcken (eller på dig beroende på väder) 

Förstärkningsplagg dunjacka eller tjock tröja X  

Extra underkläder, strumpor och tröja X  

Extra vantar/handskar och mössa X  

Halsduk/Buff X  

Innetofflor X  

 
Bära   

Ryggsäck för 50 – 60 liter  X X 

   
Orientera   

Fjällkarta  X  

Kompass X X 

 
Äta 

Mugg/kåsa X  

Vattenflaska (isolerad) X  

Termos ca 1L  X X 

Plastlåda för lunchpaket X  

 
Övrigt 

Rejäla turpjäxor X (vuxen) X 
(vuxen) 

Turskidor med stålkant X (vuxen) X 
(vuxen) 

Valla, klister, kloss och sickel (om du har vallningsbara 
skidor) 

X  

Turstavar med stor truga X X 

Första förband och skavsårsplåster  X  

Enklare reparationsutrustning (tång, mejsel, extra skruv, 
ståltråd) 

  

Liggunderlag  X X 

Solglasögon och skidglasögon X  

Solskyddsmedel X  



Kamera    

Reselakan alt tunn sovsäck.  X  

Hygienartiklar och liten handduk   

Toalettpapper X  

Pannlampa X  

Visselpipa  X  

Stighudar (ingår i arrangemanget) X X 

Vindsäck (ingår i arrangemanget) X  X  

Spade (ingår i arrangemanget) X  X  

 


