
SNART DAGS FÖR FJÄLLUFFA –  
VÄLKOMMEN!
STFs ambition med Fjälluffa är att ge unga som inte tidigare fjällvandrat 
chansen att i fjällmiljö få den kunskap som skapar trygghet inför den vandring 
man sedan genomför. 

Du är en av 300 unga, 18-25 år som kommer att Fjälluffa i sommar! Säkert har du 
läst på STFs hemsida hur det hela är upplagt men för att undvika missförstånd så 
tar vi det igen! 

RESAN
I Abisko finns två tågstationer, Abisko Östra och Abisko Tu-
riststation. Kommer du med tåg stiger du av på den senare, dvs 
Abisko Turiststation. För bussresenärer gäller också Abisko 
Turiststation. Hemresan startar med buss från Nikkaluokta till 
Kiruna för anslutning till tåg och flyg. Under maj/juni kommer 
våra guider att kontakta er deltagare via mejl inför er resa. 

NÄR DU KOMMIT FRAM
Fjälluffa börjar kl. 13 och då söker du dig till fjällstugan 
Abiskojåkka som ligger ca 100 meter från fjällstationen. Där 
möts du av stugvärd och guider. 10  Fjälluffare deltar varje 
dag. Under eftermiddagen och kvällen förbereder du dig inför 
vandringen. Middag lagar och äter vi tillsammans. Du kan ha 
mat med dig eller handla i stugbutiken. Du bor i flerbäddsrum. 
Under tiden i Abiskojåkka räknar vi med att du får svar på allt 
du undrar över inför det fjälläventyr du är på väg till.

VANDRINGEN
När du lagat och ätit frukost är det dags att ge sig iväg. Du 
startar när du vill. Kanske är ni några kompisar, kanske slår 
du dig ihop med några du träffat. Det är alltså ingen grupp-
vandring och ingen guide följer med. Du ansvara själv för din 
vandring. I Abiskojåkka skriver du ett färdmeddelande.

Sträckorna du vandrar är 15 - 25 km så du har stor glädje 
av att vara i god form. Hela sträckan går du på markerad led. 
Terrängen är mestadels lättvandrad. Tidigt på säsongen kan det 
bli vandring över snöfält, särskilt i Tjäktjapasset.  

SÅ HÄR BOR DU UNDER VANDRINGEN
Du bor obokad i fyra fjällstugor. (Alla vandrare bor obokade i 
fjällstugorna). Vid stugan finns en stugvärd som anvisar säng-
plats – alltid i flerbäddsrum. Sista övernattningen sker på Keb-
nekaise fjällstation. Du kommer dit obokad. I Abiskojokka får 
du fem logi-kuponger som du har som betalning för boendet. 

/ FJÄLLUFFA-GÄNGET

OM DU VILL STANNA LÄNGRE
De fem övernattningskupongerna gäller i 10 dagar (Ingen 
kupong behövs i Abiskojåkka). Vill du stanna mer än en natt  
i någon stuga betalar du ordinarie pris till stugvärden.

SÅ HÄR GÖR DU MED MAT UNDER VANDRINGEN?
Såklart kan du ta med den mat du behöver men det blir tungt 
och trångt i ryggsäcken. I de tre första fjällstugorna finns butik 
du kan handla i. Sortiment och prislista finns på STFs hemsida. 
I den fjärde stugan – Singi finns ingen butik. I stugorna finns 
bra självhushållskök. Termos för lunch rekommenderas, 
alternativt ett friluftskök. På Kebnekaise fjällstation finns både 
butik, självhushåll och restaurang. 

UTRUSTNINGEN
Vi har bifogat skrivit lite rekommendationer och sådant du bör 
tänka på när du utrustar dig inför din vandring! För den som 
inte är så van är det vanligt att man tar med sig för mycket. 
Tänk på att allt skall bäras – packa inte för mycket.

NÄR DU KOMMIT HEM …
….hoppas vi du haft toppendagar! 

Välkommen till Lappland! 
Vi väntar på dig i Abisko!


