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Välkommen till Midsommartrail! 
 
Storulvån Fjällstation startar sommarsäsongen med en springande midsommarhelg! De guidade 
dagsturerna tar er med på de finaste fjällstigarna under de långa och ljusa sommardagarna. Det 
finns utrustning att testa och likasinnade att inspireras av och på kvällarna umgås vi och lyssnar 
på föredrag om löpning i olika former. 
 

I detta brev kan du läsa om helgens program och börja planera din fjällsemester med hjälp av den 
bifogade utrustningslistan. 
   

Vi ser fram emot att få göra denna helg tillsammans med dig! 
 
Bra att veta 
Datum 2017 22-25/6 
Plats STF Storulvån Fjällstation 
Samling (tid/plats) Se program nedan. 
Avslutning (tid/plats) Se program nedan. 
För vem? Jag vill få en fjällupplevelse tillsammans med andra. 

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

Övrigt Utrustning kan hyras via Storulvån Fjällstation men måste då förbokas. 
Programmet kan ändras på grund av aktuella väderförhållanden. 

 

Detta ingår i priset 
Logi Bästa tillgängliga boende vid bokningstillfället. 
Måltider Helpension.  Meddela ev. specialkost i förväg. 
Ledare Certifierad fjälledare 
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Övrigt Vindsäck, sjukvårdsutrustning 
 
Program 
Dag 1 

16:30 Kort gemensam eftermiddagstur för de som vill.   
18:00 Guidekvart – få bra tips på morgondagens löpning, anmälan till guidade turer och fjällekis. 
18:00 Testcenter för löparprylar öppnar! 
19:00 Middag (gemensam sittning för alla löpare) 
21:00 Inspirations- och berättarkväll 

Dag 2 
07:30 Frukost & lunchpaket  
08:30 Testcenter för löparprylar öppnar  
10:00 Fjällöpning med STF fjällguide (se nedan). Anmälan sker vid guidekvarten kvällen före.  

Fjällekis: för alla leksugna barn och vuxna. Små fjälläventyr för det små! Fjällekis bokas i 
receptionen kvällen innan.  

15:00 Midsommartårta, kaffe & dans runt midsommarstången  
17:30 Guidekvart – får bra tips på morgondagens löpning, anmälan till guidade turer och fjällekis 
och återlämning av löpprylar.  
18.00 Midsommarbuffé (gemensam sittning för alla löpare) 
20:00 Inspirations- och berättarkväll 

Dag 3  
07:30 Frukost  
08:30 testcenter för löparprylar öppnar 
10:00 Fjällöpning med STF fjällguide (se nedan). Anmälan sker vid guidekvarten kvällen före. 
Samling utanför entrén. 

10:00 Fjällekis: för alla leksugna barn och vuxna. Små fjälläventyr för det små! Fjällekis bokas i 
receptionen kvällen innan.  

18:00 guidekvart – får bra tips på morgondagens löpning, anmälan till guidade turer/fjällekis och 

återlämning samt diskussion om löpprylar. 

19:00 Middag (gemensam sittning för alla löpare) 

21:00 Inspirations- och berättarkväll 

 
Dag 4 

07:30 Frukost  

08:30 Testcenter för löpprylar öppnar 

10:00 Fjällöpning med STF fjällguide (se nedan). Anmälan sker vid guidekvarten kvällen före. 

Samling utanför entrén. 

Fjällekis: för alla leksugna barn och vuxna. Små fjälläventyr för det små! Fjällekis bokas i 
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receptionen kvällen innan.  

14:00 Återlämning samt diskussion kring produkttest 

 
 
Mat & Logi 
All mat ingår i priset, från middag första dagen till lunchpaket/lunch dagen efter. Dock ingår inte 
dryck till maten.  
Lunchpaketen färdigställs av dig själv och består av så mycket smörgåsar man vill ha, frukt, 
kaka/choklad, ägg, dryckespulver (blåbär, nypon, choklad, kaffe) 
 
 
Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 

Det är viktigt med bra och bekväm utrustning, vi vill ju njuta av turen! Tänk speciellt på att ha en 
bra ryggsäck med avbärarbälte och bröstspänne som är ca 12-20L stor. Det är viktigt med bra 
passform så att man får ryggsäcken tight mot kroppen. 
 
På fjället är det extra viktigt att ha väl insprungna skor och sköna kläder som torkar snabbt när de 
blir blöta. Vid raster rekommenderar vi en dunjacka eller tjock fleece som förstärkningsplagg. 
 
Utrustning som ingår 
 Vindsäck 
 Sjukvårdsutrustning 
Personlig utrustning 
 Ryggsäck 12-20 liter med avbärarbälte och bröstspänne. 
 Löparskor, gärna terrängskor. 
 Regnställ: jacka och byxor som också fungerar som skal/vindplagg. Jackan bör ha huva. 
 Kläder att springa i. 
 Underställ av ull eller syntet. 
 Underkläder 
 Varma strumpor i syntet eller ull. 
 Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller syntetfyllning) 
 Handskar/vantar. 
 Mössa och solskydd för huvudet t ex en buff 
 Liten vattenflaska. 
 Solglasögon 
 Solskyddsfaktor och skavsårtejp. 
Bra att ha 
 Karta/Kompass 

 
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.  
Med detta önskar vi dig hjärtligt välkommen till Jämtlandsfjällen! 
 

mailto:jamtland.fjallsport@stfturist.se
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Fjällhälsningar/ Fjällsportens guider  jamtland.fjallsport@stfturist.se 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


