
 

 

 

 

 

Glaciärkurs Kebnekaise 
Kebnekaise - Tarfala 

Glaciärer, en fantastisk miljö att utforska och även ibland ett irriterande hinder för klätterturen. 
Oavsett varför du vill befinna dig på glaciären är kunskap och förståelse enormt viktigt. 

Under denna vecka kommer vi gå igenom grundläggande stegjärnsteknik, navigering och 
kamraträddning.  

Maten kommer finnas på plats i Tarfala, så vi slipper bära den tyngden 

Program/Hålltider (Preliminärt) 

Veckan startar måndag 

Samling 16:00 då vi går igenom utrustning som behövs för veckan, delar ut gemensam 
utrustning och ser till att vi är redo. 

Sedan är det middag kl 20:30 där era guider kommer presentera sig mer noggrant och 
planen för veckan. 

 

Tisdag: 

Avfärd mot Tarfala. Det är en 8 km lång vandring i vacker terräng. Under eftermiddagen kommer vi 
gå igenom självräddning och börja kika på kamraträddning. 

Onsdag: 

Heldag på glaciär, kamraträddning i fokus. 

Torsdag: 

Heldag på glaciär, Vägval och fortsatt kamraträddning 

Fredag: 

Heldag på glaciär, kanske gör vi en kombinerad glaciär och lättare klättertur 

Lördag: 

Vi binder ihop veckan med en längre glaciärtur tillbaka till Kebnekaise fjällstation, vi planerar turen 
dagen före och genomför den med guiderna endast som observatörer. 

Tillbaka på Fjällstationen så kan vi ta en bastu och duscha. Sedan avslutar vi med middag. 

Veckan avslutas med frukost söndagen. Därefter är det fritt att åka hem eller stanna kvar 
och göra egna turer. 

Har man inte egen sele, hjälm, isyxa eller annan utrustning som behövs så finns det att låna. Vi 
rekommenderar dock alltid att man använder sin egen utrustning för att bekanta sig med den om 
man har sådan.  

 

 



Packlista: 

- Vandringsbyxor, softshellbyxor 

- Regnkläder  

- Mössa (ett tunnare pannband eller buff är att rekommendera också) 

- Två par handskar. (vi arbetar i snö och is, så de kommer bli blöta) 

- Två par underställ (syntet eller Ull) 

- Strumpor i ull eller syntet, två till tre par. 

- Förstärkningsjacka (Dun eller syntet) 

- Fleecetröja eller annat mellanlager 

- Sele, hjälm, stegjärn (Finns att låna, ingår) 

- Termos 

- Vattenflaska 

- Skavsårstejp 

- Kamera 

- Eget snacks man tycker om 

- Solglasögon 

- Ordentliga kängor 

- Pannlampa (finnas att hyra) 

- Ryggsäck ca 40 liter (Finns att hyra) 

 

Utrustning för övernattning behövs inte, man får låna reselakan för övernattning i Tarfala och 
sänglinne för övernattning på Kebnekaise ingår. 

Detta är en lista på saker du behöver för att göra turerna och bo i fjällstugan. 

Du får lämna väskor på Kebnekaise medan vi är i Tarfala, så vill du ha en vanlig tröja till middagarna 
går det bra packa med lite extra saker. 

 

Vid frågor tveka inte höra av dig. 

sport.kebnekaise@stfturist.se 

 


