
STFs Fjälluffa är en satsning vi gör för att göra det möjligt för dig och 

fler att upptäcka fjällen på ett roligt, lärorikt och spännande sätt. 

Fjälluffa riktar sig mot unga mellan 18 - 25 år som inte har stor 

fjällvana och som vill lära sig mer om friluftsliv på fjället, fjällvandring 

och hur det är att bo på STFs fjällboenden. 

Vem kan delta? 

Du som är mellan 18 – 25 år, som inte tidigare vandrat och bott i fjällstugor 

eller på fjällstation. Helt enkelt unga friluftsintresserade som saknar 

erfarenhet men vill till upptäcka fjällen. 

Detta ingår i Fjälluffa 

• Du får tillsammans med ett 10-tal andra träffa en stugvärd och fjällguide 
som under en halvdag lär dig mer om hur det är att vistas på fjället och vad 
du bör känna till inför en fjällvandring 

• En förbokad natt i STF Abiskojåkka Fjällstuga som ligger nära STF Abisko 
Fjällstation. Tåg och buss går ända fram. 

• Fyra ospecificerade övernattningar längs Kungsleden 

• En ospecificerad natt på STF Kebnekaise fjällstation 

Paketet som inkluderar introduktion och sex övernattningar kostar 695 

kronor (ordinarie pris för bara boende cirka 3 000 kronor) 

Medlemskap, familjemedlem eller ungdomsmedlemskap, i STF krävs för att 

du ska kunna ta del av detta unika erbjudande. Ungdomsmedlemskap 

kostar 150 kronor och kan tecknas i samband med bokning. 

Varför har Svenska Turistföreningen detta erbjudande? 

I tidigare fjällprojekt bland unga (Get Real) har det tydligt framgått vilken 

stor osäkerhet det finns för friluftsliv på fjället, och inför en fjällvandring. 

Frågor som ”hur fungerar det i fjällstugorna”, ”vilken utrustning är lämplig”, 

”hur tung blir ryggsäcken” och ovissheten kring att hantera karta och 

kompass gör att många inte har mod att upptäcka fjällen trots att drömmen 

finns. För många har det också varit en prisfråga. 



STFs ambition med Fjälluffa är att ge ovana friluftsintresserade den 

kunskap som behövs. Och ett pris som passar många ungas plånbok. 

Totalt tar vi mot 360 deltagare 2017. Det finns 30 startdagar under 

tidsperioden 27 juni till 6 augusti. 

Hur går det till? 

I Abisko möts du av en stugvärd och guide som under en halv dag berättar 

hur det är att fjällvandra och bo på STFs fjällboenden.Första natten 

övernattar du i något av STF Abiskojåkkas flerbäddsrum och gruppen lagar 

och äter middag tillsammans. Inköp för måltider görs lämpligen i stugans 

fjällbutik. Efter frukost startar vandringen längs Kungsleden. Målet är 

Nikkaluokta, 11 mil söderut. 

Varje dag kan högst 12 personer delta. Gruppen håller ihop så länge de är 

kvar i Abisko. Dag 2, när vandringen börjar, gör du din egen vandring längs 

Kungsleden. Vandra gärna med en kompis eller någon du träffat på 

introduktionen eftersom ingen ledare finns med på själva vandringen. 

Introduktionen 

Under introduktionen på STF Abiskojåkka Fjällstuga kommer du att få träffa 

stugvärd och fjällguider som delar med sig av sin lärdomar från att vistas på 

fjället. Introduktionen kommer bland annat att ge dig kunskap och nya 

insikter om 

• prat om upplevelser och friluftsliv på fjället 

• att få absolut koll på hur det är att bo i STFs fjällstugor 

• att få veta mer om fjällstationerna och var de ligger 

• hur de markerade lederna i fjällen fungerar 

• att få mera kunskap om den vandring du ska bege dig ut på 

• andra områden där du kan vandra och vad som skiljer dem åt 

• få tips på bland annat utrustning, klädsel och hur du bäst packar din 
ryggsäck 

• att få veta mer om fjällsäkerhet (bland annat karta, kompass, mobiltäckning, 
fjällräddning och fjällväder) 



• att få veta mer om allemansrätten på fjället och rennäring 

• var du hittar information och inspiration om fjällvandring 

Om vandringen Abisko – Nikkaluokta 

Du vandrar först på Kungsleden som är väl markerad och lätt att hitta. Det 

är mellan 14 – 22 kilometer mellan fjällstugorna. Leden går mest i 

dalgångar, är till stora delar lättvandrad men på vissa ställen kuperad. Tidigt 

på säsongen kan det bli vandring över stora snöfält, särskilt i Tjäktja passet 

– högsta punkten på Kungsleden. Över större vattendrag finns broar. Totalt 

är vandringen cirka 11 mil. På sista etappen finns det möjlighet att åka båt 6 

kilometer. Vid Singistugorna lämnar du Kungsleden och går in i det 

högalpina området mot STF Kebnekaise fjällstation. Det är klokt att ta med 

myggmedel för det kommer att finnas mygg, speciellt i fjällbjörkskogen. 

Hur bor du under vandringen? 

I Abiskojåkka får du boendekuponger som du använder för betalning i 

fjällstugorna längs din vandring. Ingen förbokning av boende ska eller kan 

göras. Du bor i STFs fjällstugor i Abiskojaure,  Alesjaure, Sälka och 

Singi.  (Utmed vandringen finns också Tjäktjastugan. Den ingår inte i 

Fjälluffa eftersom stugan är liten. Vill du ändå bo i Tjäktja betalar du direkt 

till stugvärden) 

Det går inte att förboka sängplats i våra fjällstugor men vi garanterar alla 

gäster plats i stugan. Om det är fullt kan du få en så kallad golvbädd, vilket 

är madrass på golvet. En stugvärd välkomnar dig och hjälper dig till rätta. 

Du väljer själv hur du vill lägga upp din vandring. Vill du till exempel stanna 

fler nätter vid en fjällstuga går det bra – du betalar extra nätterna direkt till 

stugvärden. 

Sista övernattningen sker på STF Kebnekaise fjällstation. Som Fjälluffare 

kommer du dit obokad, d v s du har inget förbokat boende. På fjällstationer 

(i motsats till fjällstugorna) kan vandrare, om de vill,  förboka rum eller 

sängplats. Om du under din vandring vill stanna mer än en natt på STF 



Kebnekaise Fjällstation kan du du förboka extra nätter på STFs hemsida. 

Glöm inte bort att den övernattning som ingår i själva paketet inte är 

bokningsbar. Alla rutiner som gäller vid boendet under vandringen  har du 

fått höra om första dagen i Abiskojokka. 

Hur gör du med mat under vandringen? 

I alla fjällstugor finns butiker du kan handla mat i. Sortiment och prislista 

hittar du här I alla fjällstugor finns bra självhushållskök. På STF Kebnekaise 

fjällstation finns både självhushåll och restaurang. 

Vilken utrustning behöver du ha med dig? 

Du kommer att få utrustningsråd i god tid före din vandring. 

Hur tar du dig till Abisko och från Nikkaluokta 

Till Abisko kan du åka både dag- och nattåg. Buss går från Kiruna dit du 

kan flyga. Från Nikkaluokta går det buss till Kiruna. 

Så här bokar du 

Bokar gör du på www.svenskaturistforeningen.se/fjalluffa. Bokningen är 

personlig. Ska du vandra med kompisar är det viktigt att ni bokar samtidigt 

för annars kan vi inte garantera att ni får plats tillsammans. Det finns max 

12 platser varje startdag. 

Vid bokningstillfället betalar du 695 kronor. När STF tagit mot din betalning 

får du en bokningsbekräftelse. Du kan fritt avboka din Fjälluffa-upplevelse 

fram till sju dagar före start. Vid avbokning senare gäller STFs 

avbokningsregler. Om du har anmält dig men tänker avboka är vi 

angelägna om att få veta det så fort som möjligt för att kunna ge någon 

annan chans att delta. Vid bokningen kan du lösa medlemskap i STF om du 

inte redan är medlem. Ett ungdomsmedlemskap kostar 150 kronor. Och du- 

det är klokt att beställa din resa så fort du bokat Fjälluffa. 



 


