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Välkommen till Kickoff(pist) på Storulvån! 
 
Storulvån slår upp dörrarna för säsongen och bjuder in till en helg full med aktiviteter för den 

skidintresserade! Oavsett om du är nyfiken nybörjare eller engagerad expert så finns guidade 

toppturer, randonnéutrustning att testa, föredrag och gött häng i bastun och vid matbordet.  

 

Storulvåns Fjällstation ligger vid foten av de klassiska Snasahögarna, ett område med lättillgängliga 

turmöjligheter för alla smaker! Tillsammans med Fjellpuls i Östersund öppnar vi vintersäsongen med lite 

extra fokus på topparna som ligger på rad utanför fjällstationen. På dagarna kan man testa utrustning från 

Fjellpuls stora sortiment och hänga med på guidade dagsturer. När mörkret lägger sig kommer vi in för 

återhämtning i bastun och restaurangen och lyssnar på inspirerande föredrag om skidäventyr i Jämtland och 

Alperna. 

  

Vi ser fram emot att få göra denna helg tillsammans med Dig! 

 

  

 

 
Bra att veta 
Datum 2018 16-18/2 

Plats STF Storulvån Fjällstation 

Samling (tid/plats) Kom när du vill men turerna börjar kl 13.00 16/2 

Avslutning (tid/plats) Åk när du vill men turerna avslutas senast 16.00 18/2 

Deltagarantal (min/max) Minst 10 deltagare 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap för de guidade turerna 

För vem? För dig med ett intresse för fjäll och skidåkning. 

 



Övrigt Fjellpuls från Östersund erbjuder test av topptursutrustning och försäljning. 

Utrustning finns även att hyra i Storulvåns uthyrning.  

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

 

Detta ingår i priset 
Logi Bästa tillgängliga boende vid bokningstillfället. 

Måltider Från middag ankomstdagen till lunch avresedagen. Meddela bokningen i god 

tid vid specialkost. 

Ledare Certifierade fjälledare 

Övrigt Test av utrustning, guidade dagsturer, föreläsningar. 

 

Program 
Fredag 16/2 

10.00-12.30 Fjellpulsshop & testcenter – testa det senaste inom toppturutrusning från Hagan och ATK, Du 

kanske hittar nåt du vill köpa till riktigt bra priser! 

 

13.00-17.00 Eftermiddagsturer- Guidade toppturer i Snasahögarna, nybörjare eller fartfantom, det finns en 

grupp för alla! 

 

20.00-20.30 Produktclinic – Fjellpuls snackar utrustning, användningsområden och framtidens 

skidutrustning. 

 

21.00 Föredrag  

 

Lördag 17/2 

09.00-10.00 Fjellpulsshop och testcenter 

 

10.00-16.00 Guidade toppturer i Snasahögarna, nybörjare eller fartfantom, det finns en grupp för alla! 

 

16.00-17.00 Clinic ”Insta-Moments” med Anette Andersson Photography 

 

16.00-17.30 Fjellpulsshop och testcenter 

 

21.00 Föredrag. Mattias Skantz berättar om Stora Sarektraversen, en av Sveriges stora alpina traverser 

 

Söndag 18/2 

09.00-10.00 Fjellpulsshop och testcenter 

 

10.00-16.00 Guidade toppturer i Snasahögarna 

 

16.00-17.30 Fjellpulsshop och testcenter 

 

 

Mat & Logi 

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

maten.  

Lunchpaketen färdigställs av er själva och består av så mycket smörgåsar man vill ha, frukt, 

kaka/choklad, ägg, dryckespulver (blåbär, nypon, choklad, kaffe) 

Lakan och handduk ingår i priset. 

 

 

Mer information 
Känner du dig osäker på något inför helgen tveka inte att maila oss. Vi till hands och svarar gärna på 

dina frågor.  

Med detta önskar vi dig hjärtligt välkommen till Jämtlandsfjällen! 
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