
UTRUSTNINGSRÅD TILL DIG 
SOM DELTAR PÅ FJÄLLUFFA!

/ FJÄLLUFFA-GÄNGET

För en sommarvandring med övernattning i fjällstugor och på fjällstationer fungerar det mesta av det du använder 
i skog och mark hemmavid. Behöver du skaffa nått nytt är utbudet stort. Ibland så stort att det är svårt att välja. 
Friluftsbutiker har ofta kunnig personal som kan berätta om funktion och materialval. Tillverkarna har snarlika 
produkter så ofta blir det pris eller smak som avgör! 

Ingen utrustning är bäst och framförallt inte bäst för alla.  Det som passar den ene behöver inte nödvändigtvis passa 
den andre. Vi vill här bara försäkra oss om att du har med det som kan ha avgörande betydelse för hur din upplevelse 
blir eller i värsta fall ha betydelse för säkerheten. 

Trots att det är sommar kan det bli rejält kallt! Mössa, vantar, halsduk eller buff och långkalsonger rekommenderar 
vi att du har i ryggsäcken! Och en rejält varm och go tröja. Välj sköna byxor som torkar lätt. Undvik jeans! En lätt 
dunjacka eller motsvarande kan vara skön under raster.

På fötterna behöver du ett par kängor. Du bör ha använt dina kängor hemma så du vet att de passar och att du inte får 
skavsår! Första förband behöver du ha med och sporttejp/skavsårstejp för att förebygga skavsår.

Bra regnkläder – byxa och jacka – måste du ha med. En del moderna skalplagg fungerar som regnplagg. Ta en tur 
hemmavid nån dag när det regnar och prova att du håller dej torr!

En termos behöver du till den dryck du väljer till dagens lunch.  Vattnet i bäckarna går fint att dricka! Så ha en mugg/
kåsa med dig när du vandrar. För vistelsen i fjällstugor och på fjällstationer kan det vara skönt att ha ett ombyte och 
lätta inneskor. När du sover rekommenderar vi att du använder eget reselakan. 

Det klassiska fjällrådet är att ha med karta och kompass! Det rådet står sig!  Välj någon av de kartor som visar hela den 
sträcka du skall vandra. Har du svårt att få tag på en karta så finns de att köpa i Abisko. Kartorna heter:
> Outdoor;  Abisko Kebnekaise Nikkaluokta  Skala 1, 75 000
> Lantmäteriet  Fjällkartan; BD6 Abisko Kebnekaise Narvik  Skala 1.100 000
> Calazo; Kebnekaise Abisko Riksgränsen Skala 1;50 000

I Abiskojåkka kommer vi att titta mycket på kartan så att du känner att du behärskar den när du ger dig iväg. Har du 
en kompass så ta med den. Men eftersom du hela tiden följer markerad led klarar du dig också utan. 

Den ryggsäck du packar i skall vara bekväm att bära för just dig! Packa och ge dig ut på en tur hemmavid så allt 
känns bra. Moderna ryggsäckar är vattentäta medan gamla trotjänare kan behöva ett regnöverdrag eller att du packar 
i vattentäta påsar.

Myggmedel tror vi du har glädje av! Liksom lite hygienartiklar och ev. personligt apotek. För dina måltider finns 
butiker i fjällstugorna. På STFs hemsida kan du se butikssortiment och priser.

Tänk noga igenom det du tar med dig. Se upp så inte ryggsäcken blir onödigt tung. Många vandrare bär för tungt och 
har med sig för många ”bra att ha grejer”, men gör inte avkall på det du kan behöva om det blir kallt och regnar.

Så klart hoppas vi du får fint väder så att värmeplagg och regnkläder mestadels kan ligga i ryggsäcken! Och att du kan 
vandra i shorts och uppkavlade skjortärmar. Allt väder har dock sin tjusning för den som är rustad!


