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Välkommen till Vintertältkurs Storulvån! 
      
Vill du utveckla ditt friluftsliv på vintern? Då är detta kursen för dig! Under tre 
intensiva dagar lär vi oss färdas och bo på vinterfjället. Oberoende av leder och stugor 
navigerar vi över fjället och i pulkorna som vi drar finns tält, kök, mat och 
förnödenheter. De långa aprildagarna fylls med kursmoment som gör dig tryggare på 
fjället.   
 
Under kursen kommer vi färdas i områden med få andra människor och vi kommer nära 
naturen när nätterna spenderas i tält och maten lagas på stormkök. Det kommer bli 3 
fantastiska dagar med naturupplevelser och mycket ny kunskap! 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 2019 8-10/4, 15-17/4 
Plats Storulvån Fjällstation 
Samling (tid/plats) Dag 1 kl.10.30 på Storulvån Fjällstation (In-check fr.o.m. 14.00) 
Avslutning (tid/plats) Dag 3 ca kl. 16.00 på Storulvån Fjällstation 
Deltagarantal 
(min/max) 

4/12 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 
För vem? Jag vill lära mig färdas och leva på vinterfjället på egen hand. 

Jag vill få kunskap för att kunna göra egna turer i framtiden. 
Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera 
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timmar/dagar. 
Övrigt Utrustning kan hyras via Storulvån Fjällstation i men måste då förbokas. 

Programmet kan ändras på grund av aktuella väder- och snöförhållanden. 
 
Detta ingår i priset 
Logi Tält ingår i kursen 
Måltider Från fika dag 1 till avslutningsmiddag dag 3. Meddela ev. specialkost i 

förväg. 
Transport - 
Ledare Certifierad fjälledare 
Övrigt Vindsäck, spade, sjukvårdsutrustning, transportpulka, tält, liggunderlag, 

sovsäck, kök 
 
Program 
Dag 1 
Välkomstsamling med kaffe kl 10.30 där vi går igenom kursen upplägg och utrustning. Det 
finns möjlighet att komplettera utrusning i butiken eller uthyrningen på Storulvån. Efter 
lunch tilldelas vi matråvaror som vi packar i pulkorna och ger oss iväg mot första tältplatsen.  
 
Dag 2  
Vi river lägret och navigerar oss vidare mot nästa lägerplats. Under dagen har vi flera 
moment kring fjällsäkerhet och fjällkunskap som gör oss till tryggare friluftsmänniskor. Väl 
framme slår vi upp tälten och börjar laga mat för kvällen. 
 
Dag 3 
Vi river sista nattlägret och skidar mot Storulvån. Det blir en kortare dag med fler övningar 
ute på fjället innan vi kommer fram till stationen. Efter att vi packat upp och tagit hand om 
vår utrustning väntar en välförtjänt bastu innan vi blir serverade en god avslutningsmåltid. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Mat & Logi 
All mat ingår i priset, från fika första dagen till avslutningsmiddagen sista dagen. Dock ingår 
inte dryck till maten.  
Dag 1-3 lagar vi vår mat på Trangiakök ute på fjället, kök och bränsle ingår i kursavgiften.  
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Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 
På vintern är det både viktigt och bekvämt med bra utrustning, men det får inte bli för tungt.  
Tänk speciellt på att ha bra skidutrustning. Skidorna bör vara 5-6cm breda och försedda med 
stålkant. Vi rekommenderar vallningsfria skidor. Bindningen ska vara stabil och pjäxorna 
stabila och varma. 
 
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 skidåkningen eller ska ta 
på dig mer under rasterna. Vid raster rekommenderar vi en dunjacka som 
förstärkningsplagg. 
 
Storulvån står för all gemensam grupputrustning (tält, kök, osv). Detta kommer fördela över 
gruppen, därför kommer några av er få bära lite extra. Vi kommer att ha med oss flera 
transportpulkor för att kunna variera oss och slippa bära allt på ryggen. Guiden kommer även 
ha med sig första hjälpen, lite verktyg, mobiltelefon (endast Telia fungerar) samt GPS.  
 
Förbered dig gärna hemma genom att provpacka ryggsäcken, kontrollväga den och testa att 
bära den under en promenad eller skidtur för att känna att allt känns bra. 
 
Utrustning som ingår i kursen 
• Pulka 
• Vindsäck 
• Spade 
• Tält 
• Stormkök med bränsle 
• Proviant 
• Snösåg 
• Sond 
• Sjukvårdsutrustning 
• Stighudar 

 
Personlig utrustning 
Kylan är påtaglig när vi är på fjället. Utmaningen är att hålla en lagom värme, då vi inte svettas eller 
fryser. Det innebär att vi ofta tar av och på kläder. När vi rör på oss har vi på oss lite kläder och när vi 
stannar för att rasta tar vi på oss rejält med värmande kläder. Du kommer röra dig mycket under 
dagarna men sitta mer stilla vid kvällens matlagning och i tältet. Därför är det extra viktigt att ha flera 
ombyten för att hålla sig varm och torr.  
 
Packa allt i bra packpåsar som står emot vatten (Ica kassar funkar). Förutom att hålla packning torr 
underlättar de även ordningen i ryggsäcken och pulkan.  
Innan vi ger oss ut på fjället går vi gemensamt igenom er packning. Flera av oss kommer att få lämna 
kvar onödiga kläder och prylar. Överbliven packning kan lämnas på Storulvån. 
 
Kläder 
• 1-2 underställ av ull eller ullfrotté. 
• 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 och minst ett par varma ullsockar. 
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• Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller syntetfyllning) 
• 2 par handskar/ vantar. 
• 1 par varma vindtäta tumvantar. 
• Vindtät mössa och buff. 
• Extra kläder för ombyte 
Övrig utrustning 
• Turskidor med stålkant samt valla/eller vallningsfria skidor 
• Rejäla turpjäxor 
• Stavar 
• Ryggsäck minst 60L 
• Vintersovsäck 
• 2st liggunderlag (minst 15mm)  
• Termos & vattenflaska (ska rymma 1L vardera) 
• Mugg, matkåsa och bestick. 
• Skidgoggles och solglasögon 
• Första förband, skavsårsplåster 
• Toalettartiklar, handduk o toalettpapper 
• Solskyddsfaktor 
• Pannlampa + extra batterier 
• Kniv, tändstickor, värmeljus 

 
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 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


