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Välkommen till Jämtlandstriangeln Senior! 
 
Jämtlandstriangeln är en äkta fjällklassiker och denna tur är speciellt anpassad för dig över 

55 år! Passar alla som gillar vandring och fjäll i gemenskap med andra! Via de kända 

fjällstationerna Storulvån, Sylarna och Blåhammaren vandrar vi genom fjällbjörksskog och 

över kalfjäll. Varje dag avslutar vi tillsammans över en lång och god middag med något gott i 

glaset. 

 

Tillsammans med trevliga turkamrater och erfarna fjällguider skapas fantastiska fjällminnen och 

upplevelser som du bär med dig resten av livet. Kalfjället bjuder på milsvid utsikt över stora delar 

av den jämtländska fjällvärlden med både branta, spetsiga fjäll och mjuka, rundare höjder. På 

dagarna är vi ute och vandrar, mellan 12-19km, mellan fjällstationerna. De familjära stationerna 

bjuder på personligt bemötande, god komfort och mycket god mat! 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 tur tillsammans med dig! 

 
Bra att veta 
Datum 2019 13-16/8, 26-29/8 

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 4 ca kl. 16.00 (tiden anpassas efter avgångar med buss/tåg) 

Deltagarantal (min/max) 4/16 

Minimiålder 55+ år 

För vem? Jag vill få en fjällupplevelse tillsammans med andra. 

Jag vill gå med guide för ökad säkerhet och mervärde. 
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Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera timmar/dagar. 

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 Tre nätter i delat rum på fjällstation. 

Måltider Från fika dag 1 till avslutningslunch dag 4. Meddela ev. specialkost i förväg. 

Ledare Certifierad fjälledare 

Övrigt Vindsäck, sjukvårdsutrustning 

 

Program 
Dag 1 

Välkomstsamling med kaffe kl.10:30 då vi går igenom turen och utrustningen. Det finns möjlighet 

att komplettera utrustning i Storulvåns butik eller uthyrning. Efter lunch gör vi en vandringstur i 

närområdet för att känna på utrustningen och ryggsäckarna. Efter turen väntar bastu, kallkälla och 

3-rättermiddag i restaurangen.  

 

Dag 2  

Efter en stadig frukost pekar vi näsorna mot Sylarna Fjällstation, 16km söderut. Vi äter våra 

lunchpaket ute på fjället och kan förhoppningsvis njuta av utsikten med Sylarnas högalpina toppar i 

centrum. Framme på Sylarna finns möjlighet till bastu och vila innan vi serveras en god middag. 

 

Dag 3 

Dagens mål är Blåhammaren Fjällstation och 19km vandring på kalfjället med stora vidder och en 

stigning upp till stationen. Turens längsta etapp gör dig förhoppningsvis riktigt hungrig. Efter bastu 

med underbar utsikt är det nämligen dags för en riktigt god matupplevelse. Blåhammarens 3-rätters 

middag är känd för sin kvalité och smakupplevelse. 

 

Dag 4 

Sista dagen på fjället avslutas med den 12 km långa turen tillbaka till Storulvån Fjällstation över 

kalfjäll och igenom fjällbjörksskogen.  Framme väntar dusch och bastu. Innan vi skiljs äter vi en 

avslutningslunch i Storulvåns restaurang. 

 
Mat & Logi 

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

till maten.  

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 del i flerbäddsrum. Ta gärna kontakt med bokningen om ett specifikt boende önskas. 

En avgift kan då tillkomma. 
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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. Packad och klar bör ryggsäcken inte väga mer än ca 10kg. 

(med full termos och vattenflaska) 

 

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, men se till 

att det väger lite, ta med minimalt med ombyte. Ett par lätta innetofflor kan vara skönt då det är 

skoförbud på Sylarna och Blåhammaren. Linne och handduk ingår på Storulvån, på de andra 

stationerna kan du hyra det. Vi rekommenderar istället att du har med dig ett lätt reselakan, finns att 

köpa på stationerna. 

 

Förbered dig hemma genom att provpacka ryggsäcken, kontrollväga den och testa att bära den 

under en promenad för att känna att allt känns bra. Lederna på fjället är ojämna med stenar och 

spänger över bäckar. Testa därför att vandra på naturliga stigar i ditt närområde för att vänja 

kroppen. 

 

Utrustning som ingår i kursen 

 Vindsäck 

 Sjukvårdsutrustning 

Personlig utrustning 

 Ryggsäck 40-50 liter med avbärarbälte och regnskydd 

 Kängor gjorda för vandring (ej löparskor) 

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

 Vandringsbyxor 

 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/vantar. 

 Mössa och solskydd för huvudet t ex en buff 

 Termos och vattenflaska. 

 Solglasögon 

 Solskyddsfaktor och skavsårtejp. 

 Toalettartiklar 

 Liten handduk 

 Reselakan ev. lätt sovsäck (det finns madrass, kudde och täcke i STF:s stugor och stationer) 

Bra att ha 

 Innetofflor (att använda på stationerna) 

 Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 

 Kåsa/Mugg 

 Sittunderlag 
 

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. 

mailto:jamtland.fjallsport@stfturist.se
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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 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


