
   

VÄLKOMSTBREV 
  VILT LIV 

  
      

Välkommen till Vilt Liv! 

 

Fjället är en fantastisk lekplats men också ett underbart klassrum och under vår familjevecka 

Vilt Liv är barn och föräldrar i fokus! Inspirerande ledare lär oss mer om fjällen, vad som 

finns där och vilka roliga upplevelser som gömmer sig bakom nästa fjällbjörk. Med Storulvån 

Fjällstation som en trygg hamn ger vi oss ut på dagar fulla med lärorika äventyr!   
 

Vilt Liv är en familjevecka där både barn och föräldrar är med på aktiviteterna som leds av ledare 

och guider. Under veckan spenderar vi så mycket tid som möjligt ute på fjället eller i dalens 

björksskog. Vi vandrar, gör toppturer och leker tillsammans med våra nya kompisar! På Storulvån 

Fjällstation bor vi bekvämt, bastar och återhämtar oss efter dagarnas aktiviteter (det finns även 

möjlighet att testa att bo ute i tält någon av nätterna!). 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 vecka tillsammans med dig! 

 
Bra att veta 
Datum 2018 25-29/6, 2-6/7, 9-13/7 

Plats STF Storulvån Fjällstation 

Samling (tid/plats) Dag 1 kl.10.30 på STF Storulvån Fjällstation (in-check från 14.00) 

Avslutning (tid/plats) Dag 5 ca kl. 17.00 (tiden anpassas efter avgångar med buss/tåg) 

Deltagarantal (min/max) 10/40 

Minimiålder 4-12 år 

För vem? Min familj vill få en fjällupplevelse tillsammans med andra aktiva familjer. 

Vi vill lära oss mer om fjället och bli inspirerade till fortsatt friluftsliv.  

Vi har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera timmar. 
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Övrigt Utrustning kan hyras via Storulvån Fjällstation men måste då förbokas. 

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

 

Detta ingår i priset 
Logi Fyra nätter i rum på fjällstation. 

Måltider Från fika dag 1 till avslutningsmiddag dag 5. Meddela ev. specialkost i förväg. 

Ledare Certifierad fjälledare 

Övrigt Vindsäck, sjukvårdsutrustning, tält, sovsäck, liggunderlag. 

 

Program 
Dag 1 

Vi träffas på Storulvån för en förmiddagsfika och får möjlighet att kort presentera oss för varandra. 

Våra guider och ledare beskriver veckans upplägg för alla föräldrar, under tiden har barnen fått gå 

iväg och börja lära känna varandra på barns vis och delas upp i åldersgrupper. Efter en god lunch 

går vi ut i skogen för aktiviteter och lekar! Efter en välbehövlig middag väntar roliga 

kvällsaktiviteter för barnen innan det är dags att sova. 

 

Dag 2-4 

Under våra dagar tillsammans varvar vi lärorika aktiviteter med prestationslösa lekar ute på fjället. 

Våra ledare lär oss om fjället och hur vi beter oss och lever ute i naturen och visar oss till stora och 

små upptäckter av det maffiga fjället. Fokus ligger på det enkla och självklara i att vistas på fjället, 

utan att konstla till det. Vi anpassar dagarnas upplägg efter väderleken och barnens förmåga och 

vana, vissa dagar går vi korta sträckor och någon dag går vi lite längre (6-10km). Luncher äter vi 

utomhus i fria.  

 

På kvällarna bastur vi, äter god mat och fyller på med energi för dagarna utomhus. Det arrangeras 

olika kvällsaktiviter för barnen så att föräldrar får en chans till längre middagar och umgänge. 

Under två av kvällarna hålls också korta informationsmöten för föräldrar.  

 

Dag 5 

Efter att vi packat och checkat ut ur rummen avslutas veckan med en spännande skattjakt där vi får 

testa många av de saker vi lärt oss under veckan för att nå fram till skatten. Garanterat skoj! Dagens 

avslutas med en tidig middag innan vi säger hejdå för denna gång. 

 
Mat & Logi 

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

dryck till maten. Det kommer finnas speciell middag för barnen så att de slipper sitta för länge vid 

middagsbordet utan kan följa med på våra kvällsaktiviteter.  

Under dagarna äter vi lunch ute och 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 eget rum på fjällstationen, lakan och handduk. Slutstädning av rummen ingår. Ta 

gärna kontakt med bokningen om ett specifikt boende önskas. En avgift kan då tillkomma. 

Det kommer finna möjlighet för de som önskar att testa på att bo en natt i tält som sätts upp i 

närheten av stationen. Om man har egna sovsäckar och liggunderlag får man gärna ta med det. 
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Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 

Det är viktigt med bra och bekväm utrustning, vi vill ju njuta av vandringen! Tänk speciellt på att 

ha en bra ryggsäck med avbärarbälte.  

 

Klädsel bör vara rymlig och vindtät. Det är bättre att klä sig i flera tunna lager än ett tjockt, på detta 

sätt blir det lättare att justera klädseln när du blir varm under vandringen eller ska ta på dig mer 

under rasterna. Vid raster rekommenderar vi en dunjacka eller tjock fleece som förstärkningsplagg. 

 

På kvällarna kan det vara skönt och trevligt att ha något annat än kläderna vi vandrar i och ett par 

lätta innetofflor kan vara skönt. Linne och handduk ingår på Storulvån. 

 

Förbered dig gärna hemma genom att provpacka ryggsäcken och testa att bära den under en 

promenad för att känna att allt känns bra. 

 

Utrustning som ingår i kursen 

 Vindsäck 

 Sjukvårdsutrustning 

 Tält, sovsäck, liggunderlag 

Personlig utrustning (detta är ett förslag) 

 Ryggsäck ca 30 liter med avbärarbälte och regnskydd 

 Kängor gjorda för vandring, ev. rejäla gummistövlar. 

 Regnställ: jacka och byxor som också fungerar som skal/vindplagg. Jackan bör ha huva. 

 Slitstarka byxor som torkar snabbt. 

 1-2 underställ av ull eller syntet. 

 Mellanlager i fleece eller softshell. 

 Underkläder 

 Varma strumpor och sockor i syntet eller ull. 

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

 2 par handskar. 

 Mössa och solskydd för huvudet t ex en buff 

 Termos och vattenflaska. 

 Solglasögon 

 Solskyddsfaktor och skavsårtejp. 

 Toalettartiklar 

 Pannlampa 

Bra att ha 

 Innetofflor (att använda på stationen) 

 Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 

 Kåsa/Mugg 

 Sitt/liggunderlag 

 Karta/Kompass 

 Babywatch (för de minsta barnen) 
 

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. 
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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 

 


