
 

 

 
 
 

 

 
FJÄLLVANDRINGSVECKA I GRÖVELSJÖFJÄLLEN 
 
Start: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 1 18.30 med gemensam middag. 
Avslut: På STF Grövelsjön Fjällstation dag 7 efter frukost 
 

Datum 
Fjällvandringsvecka i Grövelsjöfjällen erbjuds 24-30 juni 
 

Deltagarinfo 
Deltagarantal min/max: 7/12 
Minimiålder: 16 år i målsmans sällskap 
 
Förkunskapskrav: För att uppskatta veckan ska du klara av att gå 5-8 
timmar i kuperad terräng, ibland stenig, med ryggsäck som rymmer din 
packning på upp till 8-10 kg. För turerna krävs god kondition och 
vandringsvana. Vandringarna är 10-23 km. 

 
Resa 
Vi förespråkar ett hållbart resande så långt det är möjligt! Det går att resa till 
STF Grövelsjön Fjällstation kollektivt med tåg till Mora och därifrån 
anslutande länsbuss fram till fjällstationens entré. Läs mer på: 
www.sj.se och www.dalatraik.se 

 
 
Preliminärt program 
 

Söndag 24 juni 
Ankomstdag - Buss 104 från Mora anländer fjällstationen (kl. 17-18-tiden) 
Middag (kl. 18.30) 
Genomgång av veckan (Röda rummet, kl. 20.00) 
Logi STF Grövelsjöns fjällstation 
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Måndag 25 juni 
Frukost + lunchpaket  
Transport bil/minibuss till Båthusberget i Norge (kl. 10.00-) 
Dagstur på Båthusberget (ca kl. 10.30- / 9 km / ca 5 tim)  
(Ev extra kortare utflyktsmål) 
Transport bil/minibuss åter Grövelsjön  
Middag (kl. 18.30) (kvällsträff vid kaffet) 
Logi STF Grövelsjöns fjällstation 
 
Tisdag 26 juni 
Frukost + lunchpaket  
Transport bil/minibuss till Valdalen i Norge (08.45-) 
Vandring Valdalen-Svukuriset, i Femundsmarka nationalpark (ca kl. 09.15- / 20 km 
/ ca 8 tim) 
Middag DNT Svukurisets fjällstation (kvällsträff vid kaffet) 
Logi DNT Svukurisets fjällstation 
 
Onsdag 27 juni 
Frukost+lunchpaket 
Vandring Svukuriset-Ryvang/Sylen, i Femundsmarka nationalpark (ca kl. 09.00- / 
15 km / ca 6 tim) 
Båt Ryvang/Sylen-Sjöstugan (ca 15.30-tiden / 7 km på sjön) 
Vandring Sjöstugan-Grövelsjöns fjällstation (2 km) 
Middag (kl. 18.30) (kvällsträff vid kaffet) 
Logi STF Grövelsjöns fjällstation 
 
Torsdag 28 juni 
Frukost+lunchpaket  
Vandring i riktning mot Salsfjellet-Lifjellet-Olån (kl. 09.30- / 16-18 km / ca 7 tim)  
Middag  (kl. 18.30) (kvällsträff vid kaffet) 
Logi STF Grövelsjöns fjällstation 
 
Fredag 29 juni 
Frukost+lunchpaket 
Vandring till Storvätteshogna (1204 möh), Svealands högsta berg (kl. 09.00- / ca 
20-23 km / ca 8 tim) 
Middag  (kl.18.30) 
Kvällsprogram - summering, utvärdering, mingel (ev Röda rummet, kl. 20.00) 
Logi STF Grövelsjöns fjällstation 
 
Lördag 30 juni 
Avresedag 
Frukost + lunchpaket  
Buss 104 till Mora avgår från fjällstationen (kl. 8-9-tiden) 
 

Mat och logi 
All mat ingår i arrangemangets pris, från middag ankomstdagen till lunch 
eller lunchpaket på avresedagen. 
 
Kom ihåg att anmäla om du har behov av specialkost!  
 



 

 

 3 (4) 

 

Utrustning 

Det är viktigt med bra och bekväm utrustning! Tänk speciellt på att ha en 
bekväm ryggsäck och ett par väl ingångna vandringskängor.  
 
Du behöver ha kläder och utrustning för fjällvandring, till både dagstur och 
tvådagarsturen till norska DNT Svukuriset. Dessutom för vistelse på 
fjällstation, och för resan till och från Grövelsjön.  
 

Att känna till vid klädval är att vädret kan vara allt i från kyligt, nedåt +5 
grader med regn och blåst, och upp till varmt +30 i solsken och vindstilla. 
 
För dig som behöver hyra utrustning går det självklart bra! I sortimentet 
finns förutom kängor även ryggsäckar, regnkläder, liggunderlag, med mera.  
 
Här hittar du allt som går att hyra samt priser! 
 
Klädseln bör vara varm, rymlig och vindtät! Det är bättre att klä sig i flera 
tunna lager än i ett tjockt. På detta sätt blir det lättare att justera klädseln 
när du blir för varm. Vid rasterna bör ett förstärkningsplagg tas på vid kallt 
väder, exempelvis en varm tröja eller en dunjacka. 
 
Förslag på utrustningslista hittar du sist i programmet! 

 
Information 
Vi vill passa på att informera om vår hemsida som du hittar på 
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon Här kan du bland annat hitta 
bilder, filmer, information om anläggningen och om detta arrangemang. 
 
Med detta önskas du hjärtligt välkommen till STF Grövelsjön Fjällstation! 
 
Telefon: 0253 – 59 68 80 
E-post: grovelsjon@stfturist.se 
 

 

Förslag på utrustningslista – Fjällvandringsvecka i 
Grövelsjöfjällen 
 
På resan och fjällstationen 
Kläder under resan och på fjällstation 
Hygien – tandborste/kräm, tvål, schampo, ev tvättmedel, … 
Linne - lakan/reselakan, handduk (kan hyras i reception ca 180 kr/set. Förboka 
gärna!     I Svukuriset ska finnas möjlighet hyra lakan) 
 

Utekläder 
Strumpor   (av ull, minst två omgångar) 
Underkläder, underställ  (tvättas/sköljs lämpligen över natten) 
Skjorta     (1-2 omgångar, gärna skjorta som även kan bli 
kortärmad)  
Vindtäta byxor & kortbyxor  (gärna rymlig friluftsbyxa med ev zippoff-
funktion) 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/
http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
mailto:grovelsjon@stfturist.se
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Vandringskängor  (grova som går över ankelhöjd, tjock sula) 
Vindjacka   (rymlig. Om regntålig så kan den även vara 
regnjacka. Kan ev    ersättas med vindtålig 
träningsoveralljacka + regnjacka) 
Regnställ   (”regnjacka” och regnbyxa, ev sydväst) 
Keps/mössa    
Vantar 
Vadarskor   (tex Foppa/Teva-skor, jympaskor. Även 
användas som innesko)    
 

Förstärkningsplagg  
fleece-/ulltröja, eller ev liten dunjacka (vid raster och kallt blåsigt väder) 
 

Bära 

Ryggsäck 30-40 liter (ska rymma:  på dagsturerna - extraplagg, sittunderlag, 
termos, matsäck, mm.  

  på 2-dagarsturen – ovan, och ombyte, reslakan(ev hyra), 
toaletttsaker mm) 
Regnskydd till ryggsäck 

 

Förebygga 
Solglasögon   (mot stark sol och vind) 
Skavsårstejp   (typ leukoplast och compeed, kan även köpas i butiken) 
Solkräm 
Myggstift/olja  (kan även köpas i butiken) 
Vandringsstavar (ev) (kan ev även hyras) 
Skoimpregnering (ev) 
 

Rasta ute  
Termos med mugg  (minimum 0,5 l.  Kan ev även hyras) 
Vattenflaska  (för vätska under en tur, då det ibland kan vara långt mellan 
bäckar) 
Sittunderlag 
Badkläder  (badmöjlighet finns på flera av vandringarna) 

Övrigt 

Fjällkarta (ev)  (bl.a. kartor W51 - 1:50.000, W1 - 1:100.000. Kan även 
köpas i butiken) 
Kamera/mobil (ev)  (mobiltäckning är ojämn utanför stationens närhet) 
Kikare (ev) 
Flora (ev) 
Vattentät klädpåse (ev) (för skydd kläder m.m. vid mycket regn och otätt ryggsäck) 

 

 

 

 
 


