
 

 

 

 

 

Trailrunningvecka 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  

- 4 natter i flerbäddsrum på STF Kebnkekaise 

fjällstation 

- 1 natt i flerbäddsrum i STF Tarfala 

fjällstuga  

- Helpension från lunch ankomstdag till 

frukost på avresedag 

- Certifierade fjällguider  

 

Pris vuxen: STF-medlem 6900 kr, ej medlem 7400 

kr 

Datum: 20-25/8 

Start: ca 16:00, 20 aug på Kebnekaise 

Fjällstation 

Avslutning: 20:30, 25 aug på Kebnekaise 

Fjällstation 

 

Arrangemanget 

Kom med på ett fartfyllt äventyr i 

Kebnekaisefjällen! 

Denna vecka kommer vi se och röra oss 

Sveriges mest dramatiska fjällterräng och 

njuta av höjdmeter både uppför och nedför, 

med lätt packning och snabba fötter. En natt 

bor vi mitt i Tarfaladalen, i STF Tarfala 

fjällstuga, med glaciärer och kalfjäll just 

utanför stugdörren. 

Trailrunningvecka Kebnekaise riktar sig 

till dig som vill lära dig mer om, testa och 

uppleva fjällöpning när det är som bäst! Du 

bör ha sprungit en del tidigare, men 

framförallt är en bra inställning och gott 

humör det viktigaste.  
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Att springa i fjällen kan innebära milslång 

utsikt, bad i porlande jokkar och långa 

härliga utförsbackar, likväl som krävande 

underlag, höjdmeter upp och ned och väder 

som kan överraska när en minst anar det. 

Detta är alla delar som gör fjällöpning 

fantastiskt och utmanande, och allt detta 

kommer vi lära oss mer om under veckan.  

 

2 certifierade fjällguider och erfarna 

fjällöpare kommer leda dig under veckan. 

Tempot anpassas utefter deltagarna i gruppen 

och möjlighet till uppdelning finns. 

Sträckorna kommer variera från 12-22 km/dag. 

 

 

 

Preliminärt program - Kan komma att ändras eller kastas om 

beroende på väder och vind 

 

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. Kl 17:45, njuter vi av en trerätters 

middag på Kebnekaises restaurang. 

 

Dag 2 – ute på fjället 

Beroende på väder gör vi en fin tur kring 

Kebnekaise fjällstation. Vi testar så att kläder och 

utrustning fungerar som det ska, vi kollar 

tempon och går igenom traillöpteknik och 

fjällsäkerhet. 

 

Dag 3 – tur till Tarfaladalen med 

övernattning. 

Vi springer mot Tarfala och STF Tarfala fjällstuga. 

Under eftermiddagen gör vi en tur i stugans 

närområde. 

I fjällstugan är livet som gäst mer spartanskt, och 

vi hjälps åt att hämta in vatten ur sjön, laga mat, 

städa och diska. 

 

Dag 4   

Om vädret tillåter springer vi upp på Svergies 

fjärde högsta topp, Kaskasetjåkka, som kan ge oss 

otroligt vacker utsikt både mot Kebnekaise och 

norrut över fjällen kring Nallo. 



Efter dagens topptur låter vi benen skaka ur sig 

när vi tar oss tillbaka ned till Kebnekaise 

fjällstation. Middag äts i restaurangen. 

 

Dag 5 – Sydtoppen? 

Sveriges högsta berg, går det springa upp där? 

Absolut! 

Tillåter vädret gör vi ett topptursförsök, och är 

vädret emot oss finns det ett urval av fantastiska 

turer och utmaningar runtomkring stationen. Vi 

avslutar såklart veckan med en 3-rätters i 

restaurangen. 

 

Dag 6 – hemresa 

Efter frukostbuffé och utvärdering säger vi hejdå 

och på återseende! 

 

 

 

Varje dag avslutas med ett stretch/yogapass, 

särskilt anpassat för möra löparmuskler, så 

kroppen blir pigg och fräsch inför nästa dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Packning 

Att klä sig för fjällöpning är inte svårt för 

det behövs inte så mycket. Du springer i 

löparkläder och har ett ombyte med dig. 

Använd packningslistan nedan som hjälp. Vi 

rekommenderar att ryggsäcken väger mellan 

5-10 kg, inklusive mat. Tänk på att packa 

vattentätt! Kolla väderprognosen några 

dagar innan avresa och justera din packning 

utefter det. Strålande sol? Glöm inte 

löparkepsen. Regn? Då blir regnjackan ett 

nyckelplagg. 

 

 

Utrustningslista 
Att springa i/med 

 Ryggsäck för löpning, ca 20 l, med plats för din 

egen packning och gemensam mat. 

 Trailskor. Skall ha gott om utrymme för svullna 

tår och bra grepp 



 Långa löpartights alternativ långa shorts och 

höga strumpor 

 Strumpor utan sömmar 

 Långärmad t-shirt. Funktionsmaterial eller 

merinoull 

 T-shirt. Funktionsmaterial eller merinoull 

 Tunna handskar 

 Buff 

 Tunn mössa 

 Löparjacka, vindtät 

 Keps 

 Solglasögon 

Ha i ryggsäcken 

  

 1 tunt underställ, gärna merinoull. Som ombyte 

på kvällen 

 2 par sockor. Som ombyte på kvällen och ett par 

extra till dagen 

 Underkläder. Valfri mängd 

 1 förstärkningströja/jacka. Fleece, ull, dun eller 

primaloft 

 Liten resehandduk 

 Solstift 

 Skavsårsplåster  

 Tandborste + tandkräm 

 Karta - valfritt 

 Kompass - valfritt 

 Klocka 

 Favoritsnacks/godis 

 Sidenlakan  - Får du låna på Kebnekaise 

 Regnjacka/lättviktsponcho (om prognosen ser 

ut att bjuda på regn är det skönt med regnskydd 

under pauserna) 

 

 

Väskor kan lämnas på fjällstationen, så vill 

man ha med sig lite extra mys för kvällarna 

vi bor på Kebnekaise Fjällstation går det bra. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


