
Seniorspecial 2018 Höst i Rapadalen 

 
Under rubriken Specialvandringar hittar du unika vandringar som tar dig långt utanför de vanliga 

stigarna. Gemensamt för dessa vandringar är att de genomförs en gång per sommar med ett begränsat 

antal deltagare. Ta chansen och häng med på ett riktigt äventyr! 

 

Vi har nu glädjen att bjuda in dig till en ny Seniorspecial, särskilt framtagen för dig som är + 55! Tempot 

är lugnt och fokus ligger på turglädje och god mat! 

 
Den mytomspunna Rapadalen är känd av många men besökt av få. Aktse vid Rapadalens mynning är ett unikt 

gammalt fjällhemman där man intill våra dagar livnärt sig på jakt, fiske och några djur för husbehov. Familjen 

Länthas hus i skuggan av det mäktiga Skierfe är en vy som fastnar på näthinnan. Nu får du chansen att göra ett 

besök när myggen är borta och sommarens färger övergår i sprakande rött och gult.  

 

Arrangemanget passar både vana vandrare och de som gör sitt första besök i Lapplandsfjällen. Längsta 

dagsetappen är ca 20 km och stora höjdskillnader förekommer. Därför måste du som deltar ha god kondition och 

gärna vana från vandring med ryggsäck. Som mest bär du proviant för 3 dagar, räkna därför med att packningens 

vikt ökar med ca 2 kg till det du packat hemma.  

 

Lättvandrad terräng över Ultevis!              Magiska kvällar från slutet av augusti! 
Foto Marta Lidström                                                          Foto Cody Duncan 

                                             
 

 

De första höstfärgerna kommer till Aktse, en av de vackraste platserna längs Kungsleden! 

Foto Malin Ullberg  

 



 

 

 

Prel. program  

 

Dag 1  Samling vid vandrarhemmet i Jokkmokk på förmiddagen, här kan du ställa in din packning i 

väntan på att vandrarhemmet öppnar senare på eftermiddagen. Vi inleder vår vecka tillsammans 

med en vandring genom Jokkmokk till Ájtte samemuseum. Här äter vi lunch och tar del av 

utställningarna innan vi återvänder till vandrarhemmet för incheckning. Information om veckan 

och på kvällen äter vi middag tillsammans. Boende i flerbäddsrum inkl. lakan & handduk.   

 

Dag 2 Efter frukost blir vi hämtade av bussen som tar oss till vägens slut vid Sitoälvsbron, ca 100 km 

nordväst om Jokkmokk. Vandringen längs den så kallade cykelstigen är lätt och efter bara några 

timmar når vi sjön Laitaure och vyn in mot Rapadalen öppnar sig! Sista delen av dagens 

vandring till det gamla fjällhemmanet Aktse, som även brukar kallas ”Porten till Sarek”, går 

sedan genom en smal skogsremsa mellan fjällets branter och sjön. Avstånd vandring ca 16 km, 

höjdskillnad + 100 m 

 

Dag 3 Dagstur med lätt packning. Aktuella förhållanden och deltagarnas önskemål bestämmer vad vi 

hittar på idag. 

 

 

Dag 4 Vi fortsätter mot norr. Dagens mål är Sitojaurestugan. Om väderförhållanden tillåter tar vi vägen 

via Skierfeklippan. Därifrån har man en fantastisk vy mot Pårtemassivet i Sarek och Rapadalen. 

Vi avslutar dagen med båtresa över Kåbtajaure och Kaskajaure. Avstånd längs Kungsleden till 

Sitojaure ca 10 km höjdskillnad + 450, sedan – 300. Avstånd via Skierffe till Sitojaure ca 20 km, 

höjdskillnad + 650 m, sedan – 550 m.  

 

Dag 5 Vi njuter av höstfärgerna under en dagstur med lätt packning, kanske gör vi en vandring inåt 

Rapadalen? Aktuella förhållanden och deltagarnas önskemål bestämmer vad vi hittar på idag. 

 

Dag 6 Sista vandringsdagen går vi över Ultevis vidsträckta fjällhedar med fantastiska vyer över 

Sarekfjällen och Sjöfallsdalen. Slutmålet är Saltoluokta Fjällstation. Här väntar dusch och bastu, 

sedan blir det middag i Saltoluoktas klassiska matsal. Avstånd ca 19 km, höjdskillnad + 150 m, 

sedan – 350 m 

 

Dag 7 Efter lunch är arrangemanget slut och på andra sidan Langas väntar bussen mot Gällivare och 

tåget söderut. 

  

Programmet kan ändras beroende på de förhållanden som råder vid aktuell tidpunkt. 

Tider för samling och avslutning anpassas till gällande buss och tågtidtabeller. 

Minimiantal deltagare är 6 och maximiantal är 12. Lämplig ålder för den här vandringen 

är 55 - 70 år.  

 

Arrangemanget bokar du på STF bokning tel. 010-190 23 60 eller på 
bokningen@stfturist.se Mer information om paketet och annan information hittar du på: 

www.svenskaturistforeningen.se/guidadevandringar 

Datum: 26/8-1/9 

 
Pris medlem:9995 SEK, ej medlem betalar 10595 SEK  

 

I arrangemanget ingår: 
Logi och måltider i Jokkmokk  

Inträde på Ájtte samemuseum inkl. lunch 

Logi och proviant i fjällstugorna 

Logi och måltider på Saltoluokta Fjällstation 

Lokala transporter enl. programmet 

Färdledare 

mailto:bokningen@stfturist.se
http://www.svenskaturistforeningen.se/guidadevandringar


Välkommen till Kungsleden, sträckan Aktse-Saltoluokta 
Allmän information 

 
Här kommer några praktiska detaljer inför din fjälltur. 

För att genomföra vandringen krävs god kondition och normal fysik. Avstånden på dagsetapperna varierar 

mellan 10-20 km. Största höjdskillnaden på en enskild etapp är ca 450 m (Skierfe 650 m), eventuella toppturer 

oräknade. Lämplig fjällkarta är BD 10, gärna trycket från 2012 

 

I stugorna... är sängarna utrustade med madrasser, kuddar och täcken. Du tar själv med dig reselakan eller en lätt 

sommarsovsäck. Stugorna är enkla och funktionella ute på fjället. Alla som gästar stugorna hjälps åt med 

sysslorna, d.v.s. det är ni själva som sköter matlagning och disk, vatten och vedhämtning, städning etc.  

 

De stugor Du kommer att besöka under den här vandringen har 25 sängplatser, dessutom finns ett antal extra 

madrasser för golvbäddar som nyttjas om det blir fullt under högsäsong. Bokning i förväg sker inte. 

 

I STF: s fjällstugor finns ingen el. Midnattssolen lyser inte hela sommaren men det är fullt dagsljus dygnet runt 

ca 15/5-31/7. I augusti och september bör man därför ta med en pannlampa, stearinljus finns i stugorna. Värme 

får ni från ved eller gasolkaminer. För matlagning används gasolspis. 

 

Det finns endast nödtelefon i stugorna, som är direkt kopplad till polisen. Mobiltelefon fungerar i allmänhet inte 

på fjället. 

 

Proviantförsäljning… finns i Aktse och Saltoluokta. Där kan ni handla torrvaror och konserver, drycker, godis 

mm. Det finns inga färskvaror i Aktses sortiment. 

 

Bussgods... Det finns möjlighet att skicka reskläder mm till Saltoluokta för en mindre summa. Ta gärna med en 

liten väska att packa i. Fraktsedlar finns på busstationen i Jokkmokk eller så kan du skriva ut fraktsedel direkt 

från nätet, se www.bussgods.se för mer information. 

 

Utrustningslista... finns med i dokumentet, tänk på att packa lätt!  Under en stugtur skall inte ryggsäcken behöva 

väga mer än 10-12 kg. De flesta tar med för mycket ombytes kläder. Apoteket har toalettartiklar i 

reseförpackning, välj de minsta och lättaste. 

 

Vätska... Det är jätteviktigt att hålla en bra vätskebalans, annars blir man trött och seg. Förutom termos, tag med 

en vattenflaska och en kåsa. Kristallklart rinnande vatten finns oftast direkt efter leden men på kalfjället kan det 

ibland vara långt mellan bäckarna (speciellt på sensommaren).  

 

Till Jokkmokk… Reser du enklast med tåg till Murjek, sedan med buss till Jokkmokk. Från Saltoluokta reser du 

enklast med buss till Gällivare, sedan nattåget söderut. Andra resvägar är t.ex. med flyg till Luleå/från Gällivare. 

För mer reseinformation kontakta din lokala resebyrå eller: www.sj.se,  www.sas.se 

 

Busstider i Norrbotten hittar du på www.ltnbd.se 

 

 

Detaljinformation om tider, färdledare mm, för turer med färdledare skickas till anmälda deltagare ca 2-4 veckor 

före turstart. 

 

 

God Tur! 
 

http://www.bussgods.se/
http://www.sj.se/
http://www.sas.se/
http://www.ltnbd.se/


Utrustningslista för långturer, sommar. 
 

Rätt utrustning i ryggsäcken ger en trevligare upplevelse. Se till att allt är 
helt och fräscht. Impregnera gärna både bomull och syntet. Speciellt 
kängor/stövlar och ryggsäck ger ofta direkt effekt om de fungerar dåligt. Gå 
in din ryggsäck och dina kängor i förväg.  
 
Det här är vad vi rekommenderar för en längre fjällvandring med boende i 
STF: s fjällstugor.  

 
 

Bära:  Övrigt: 
ryggsäck, ca 60 l. med avbärarbälte kniv 

regnskydd eller impregnering solglasögon 

  kompass 

  karta inplastad eller i kartfodral 

 

Att vandra i:   Bra att ha med: 
underkläder   kikare 

strumpor och sockor   gärna ull, ej tubsockor  kamera 

långkalsonger  papper och penna 
skjorta/tröja som torkar lätt lädersmörjning om du har läderkängor 

rastplagg tjock tröja skosnöre/sulor i reserv 

byxor slitstarka, ej jeans matbestick 

mössa och handskar  Sittunderlag för raster ute på fjället 

regnkläder och anorak/vindtät jacka  

eller ett allvädersställ vattentätt 

vandringskängor eller 

vandringsstövlar kraftig,  profilerad sula 

damasker om du har låga kängor 

 

Bo och äta: 
sovsäck/lakanspåse eller lätt sovsäck 

gymnastikskor/sandaler  eller andra lätta skor 

termos, 1 l okrossbar 

vattenflaska 

kåsa 

 

Personlig hygien: 
liten handduk 

liten tandkräm/tandborste 

liten tvål 

solskyddskräm 

toalettpapper 

enkel sjukvårdsutrustning 

myggmedel 


