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Välkommen till Vildungar & Fjälläventyr! 
 
Här är det barnen och fjället som är i fokus, hela veckan! Fem dagar fulla med spännande, 

roliga och lärorika aktiviteter för hela familjen. Våra guider skapar förutsättningar för 

lärande lekar och häftiga fjällupplevelser. 

 

Vi delas upp i grupper efter ålder, fyller dagarna med uteaktiviteter och kvällarna med återhämtning 

och mys! Under dagarna får föräldrar och barn lära sig mer om fjället och vad vi kan göra här! På 

kvällarna får föräldrarna lite egen tid medan barnen fortsätter med kvällsaktiviteter. I detta brev kan 

du läsa om turens upplägg och med hjälp av utrustningslistan förbereda dig för dagarna på fjället. 
   

Vi ser fram emot att göra denna veckan tillsammans med Er! 
 

 
 
Bra att veta 
Datum 2018 19-23/2, 26/2-2/3 

Plats Storulvån Fjällstation 

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

Avslutning (tid/plats) Dag 5 ca kl. 15.00 på STF Storulvån Fjällstation 

Deltagarantal (min/max) 10/40 

Ålder 6-12år 

För vem? Vi vill tillsammans med andra familjer inspireras att vara utomhus. 

Vi vill lära oss mer om vinterfjället och vad det kan erbjuda. 

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

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 Fyra nätter i rum på fjällstationen.  

Måltider Helpension från fika dag 1 till lunch dag 5. Meddela ev. specialkost i förväg. 

Ledare Certifierade fjälledare och blivande fjälledare som gör praktik. 

Övrigt I paketet ingår lån av utrustning som spadar, pulkor, snöskor, snöleksaker. 

Skidutrustning för både barn och vuxna kan hyras för halva ordinarie priset. 

Skidutrustning måste förbokas! 

 

Program 
Dag 1 

Över en gemensam fika träffas vi och går igenom dagarnas upplägg. Efter en stärkande lunch beger 

vi oss ut på fjället där äventyret väntar! Vi är ute hela eftermiddagen och kommer in lagom till en 

värmande bastu och en god middag. På kvällen har vi lite aktiviteter tillsammans med barnen.  

 

Dag 2-4 

Under våra dagar tillsammans kommer vi lära oss mycket om att vistas på fjället med skidor på 

fötterna. Vi bygger läger och de som vill får testa att sova i tält och bygga i snön. Vi åker mycket 

skidor, skapar i snön och leker och lär hela dagarna! På kvällarna kommer vi in och återhämtar oss, 

fyller på med energi innan vi avslutar med roliga kvällsaktiviteter för barnen. 

 

Dag 5 

Sista dagen med gänget och idag väntar något väldigt roligt och spännande! Vi ska ge oss ut på 

fjället på jakt efter skatten som ligger gömd någonstans. Efter en lustfylld skattjakt där vi fått 

användning för vad vi lärt oss under veckan avslutar vi med en god lunch innan det är dags att säga 

hejdå! 

 

 

 

 

Mat & Logi 

All mat ingår i priset, från fika första dagen till lunch sista dagen. Dock ingår inte dryck till maten.  

Luncher äter vi oftast utomhus och lunchpaketen förbereder vi själva samma dag.  

 

I login ingår del i flerbäddsrum. Lakan och handduk ingår men städa gör man själv.  
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Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 
Barn på tur 

Det är viktigt att ge barnen rätt förutsättningar att upptäcka fjället. Målsättningen är att barnen ska kunna 

fokusera på upplevelsen istället för blöta fötter och kalla öron. Ha därför alltid med extra sockar, 

vantar/handskar, och mössa lättillgängligt i packningen.  

 

Utrustning som ingår i kursen 

 Vindsäck 

 Sjukvårdsutrustning 

 Spade 

 Pulkor och snöleksaker 

 Snöskor 

 Tält, liggunderlag och sovsäckar (om ni har anpassade barnsovsäckar får ni gärna ta med egna) 

Personlig utrustning 

 1-2 underställ av ull eller syntet. 

 Mellanlager i fleece eller softshell. 

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

 Vindtät jacka och byxa. Jackan bör ha en rymlig huva. 

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

 Minst 2 par handskar/ vantar  

 Mössa och ev. pannband/ buff. 

 Termos och vattenflaska. 

 Solglasögon och skidglasögon. 

 Solskyddsfaktor och skavsårtejp. 

 Skidor, pjäxor och stavar 

 Ryggsäck 

Bra att ha 

 Innetofflor 

 Snödamasker 

 Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 

 Overall  

 Galonbyxor, vid blött väder 

 Sitt/liggunderlag 

 

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 30 % 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 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jamtland.fjallsport@stfturist.se

