
   
 

Välkomstbrev 
Silva Night Adventure 

  Silva Night Adventure 
 

  
 

 
Välkommen till Silva Night Adventure! 
 
Topptur är det roligaste man kan göra på vinterfjället, och ibland känns det som att dagarna inte 

räcker till! Förläng skiddagen och följ med oss på en guidad kvällstur i skenet av pannlampor från 

Silva.  

 

Detta är turen för dig som har gått på toppturer förut och känner dig bekväm med att gå uppför och åka 

utför. Fokus ligger på skidåkningen och att utforska fjället en stund när de flesta sitter inne o väntar på nästa 

dag. Under trygg och engagerad ledning av våra guider söker vi upp de bästa förhållandena för kvällen. 

Denna tur görs i sammarbete med SILVA som lånar ut pannlampor som passar toppturer på vintern. 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 2018 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, (lördagar i februari och mars) 

Plats STF Storulvån Fjällstation 

Samling (tid/plats) Ca 19.30 på STF Storulvån Fjällstation 

Avslutning (tid/plats) Ca 21.30 på STF Storulvån Fjällstation 

Deltagarantal (min/max) 3/6 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

För vem? Jag är en god skidåkare som har gått på topptur tidigare. 

Jag har grundläggande kunskaper kamraträddning och lavinförståelse. 

Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera timmar. 

Övrigt Randonnée-eller splitboardutrustning med stighudar och lavinpaket(transceiver, 

sond, spade) Utrustning kan hyras i Storulvån men bör då förbokas. 

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

 

 



 
 
Detta ingår i priset 
Ledare Certifierad fjälledare 

Övrigt Vindsäck, sjukvårdsutrustning, pannlampa 

 

Program 
Vi möts nere i uthyrningen 19.30 för att direkt ta oss ut på fjället med våra pannlampor. Vi är ute ca 2 

timmar beroende på förhållandena och har med oss lite varm dricka och snabb energi i våra ryggsäckar. 

 
 

Utrustning (TIPS, PACKA LÄTT!) 
Utrustning som ingår i kursen 

 Vindsäck 

 Första hjälpen 

 Pannlampa 

Utrustning 

 Randonnée-, telemarks- eller splitboardutrustning (med stighudar).  

 Lavinutrustning (transceiver, sond, spade) 

 Stadiga plastpjäxor/boots.  

 Stavar  

 Hjälm  

 1 underställ av ull eller syntet. 

 Ryggsäck, 30-40 liter. Tänk på att den skall vara anpassad för skidåkning och att hjälm ska rymmas. 

 Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller syntetfyllning) 

 2 par handskar/ vantar 

 Mössa och ev. pannband/ buff. 

 Termos och vattenflaska. 

 Skidglasögon. 

 

Har du frågor om utrustning, kontakta oss gärna på jamtland.fjallsport@stfturist.se. Behöver du hyra 

utrustning hör av dig så fort som möjligt. Alla våra 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! 

 

Fjällhälsningar/ Fjällsportens guider  jamtland.fjallsport@stfturist.se  
  


