
 

 

 

 

 

Högalpin Klätterkurs Kebnekaise 
Nedan följer en del praktisk information om veckan, preliminärt 

program och en packningslista. 

Vid ytterligare frågor eller funderingar kontakta 

bokningen, bokningen@stfturist.se eller 

Guidekontoret Kebnekaise fjällstation, 

sport.kebnekaise@stfturist.se 

 

Sammanfattning   

Ingår  

- 6 natter i flerbäddsrum på STF Kebnkekaise 

fjällstation eller Tarfala fjällstuga  

- Helpension från middag ankomstdag till 

frukost på avresedag 

- Certifierade Bergsguider och Fjällguider 

- Säkerhetsutrustning 

 

 

Pris vuxen: STF-medlem 10490 kr, ej medlem 11490 

kr 

Datum: 16-22/7 

Start:  16:00, 16 Juli på Kebnekaise Fjällstation 

Avslutning: efter frukost, 22 Juli på Kebnekaise 

Fjällstation 

 

Arrangemanget 

Sugen på ta din klättring in i ny terräng? 

Välkommen till Kebnekaisefjällen och 

grundkurs Alpinklättring! 

Denna vecka kommer vi se och röra oss i 

Sveriges mest dramatiska fjällterräng  

Vi kommer gå igenom grunderna och lära oss 

säkerhetstänket för att vistas i alpin miljö.  
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Preliminärt program - Kan komma att ändras eller kastas om 

beroende på väder och vind. Kursen kommer hållas både kring 

Kebnekaise och tarfala. 

 

Dag 1 – ankomst  

Vi samlas kl 16:00 på Kebnekaises guidekontor. Vi 

kör en kort genomgång av veckan, tittar 

igenom väderprognoser och bekantar oss med 

varandra. Utrustning som behövs går vi 

också igenom. Kl 20:30, njuter vi av en 

trerätters middag på Kebnekaises restaurang. 

 

Dag 2 – ute på fjället 

  Vi börjar troligtvis på hemmaklippan Kaipak och  

  Går igenom grunder. 

 

Dag 3 – Ute på Fjället 

Kursdag 

 

Dag 4 – ute på fjället 

  Kursdag 

 

Dag 5 – Ute på fjället 

Kursdag 

 

 

Dag 6 – Ute på fjället 

Kursdag 

Här brukar det vara en längre tur i massivet. 

 

 

Dag 7 – Hemfärd 

Efter frukost säger vi adjö och på återseende 

Det är fritt fram att boka extra nätter om 

man vill stanna och göra egna turer i 

området. 

 

 

Vi anpassar oss efter vädret, vi har några 

moment vi alltid går igenom, det kan 

dock skilja sig om vi gör det dag 3 eller 5 

tex. 

Vi går igenom klippklättring med fokus på 

alpin terräng, firning och 

firningsankare. Glaciär och 

replagsarbete på glaciär. Kamvandring, 

snöklättring. Har gruppen speciella 

önskemål så kan vi såklart ändra 

grundupplägget. 



 

Stort Fokus på hur man på säkert och 

effektivt sätt rör sig i alpin miljö. 

 

 

 

Utrustningslista 
 

 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, klätterutrustning (Finns att 

låna, ingår) 

 Termos 

 Vattenflaska, du bör kunna bära minst 1 liter 

vatten. 

 Skavsårstejp 

 Kamera 

 Eget snacks man tycker om 

 Solglasögon 

 Storskor eller smidiga kängor 

 Pannlampa (finnas att hyra) 

 Ryggsäck ca 40 liter (Finns att hyra 

 

Väskor kan lämnas på fjällstationen, så vill 

man ha med sig lite extra mys för kvällarna 

vi bor på Kebnekaise Fjällstation går det bra. 

Reselakan för övernattning i Tarfala 

fjällstuga finns att låna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


