
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAMILJEFJÄLLVECKA STEG 1: AKTIVITETSVECKA 

- PRELIMINÄRT PROGRAM 
 

Start: Dag 1 med middag 17.30 och välkomstmöte 19.30. 
Avslut: Dag 8 efter frukost. 
 
Datum 
Familjefjällvecka steg 1: Aktivitetsvecka erbjuds 30/6-7/7. 
 
Denna vecka riktar sig till familjer som är nyfikna på fjäll- och friluftsliv och vill prova 
för första gången eller har viss vana men känner att det inte är dags att välja Steg 2- 
Fjällintroduktion. Hela familjen är välkommen – oavsett ålder – våra erfarna fjällguider 
erbjuder aktiviteter och utflykter på olika nivå som ger en fin ingång till fortsatta 
fjällupplevelser för alla. 
 
Genom upptäcktsfärder, vandringar och lek på fjället och i skogen lär vi mer om 
naturen tillsammans. Guiderna tar er med på äventyr där vi utgår från barnens 
förutsättningar. 
Vi studerar myrstacken, letar blommor, lär deras namn, spanar efter renar, njuter av 
utsikten från bergets topp och stannar upp för att leka och utforska vid den forsande 
bäcken. Kanske någon vågar ta sig ett dopp i fjällsjön? 

 



 

 

 
Deltagarinfo 
Min/Max: 10/30 
Minimiålder: Hela familjen är välkommen oavsett ålder. Vänligen ange ålder på barn vid bokning 

för att underlätta guidernas planering. 

Förkunskapskrav: Inga! 
 
All information om arrangemanget finner du i det här programmet. 
För frågor är du välkommen att kontakta oss. 
Förslag och tips på utrustningslista finner du sist i programmet. 

 
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. Boka Res Plus via www.sj.se där du söker din resa hela 
vägen från avreseort till slutdestination och har dessutom resegaranti. Då får du alltid 
fram de avgångar som passar med olika färdsätt och är säker på att komma fram till 
destinationen. Läs mer på: www.sj.se och www.dalatrafik.se. 
 

Boende  
Bor gör vi på STF Grövelsjön Fjällstation i 2- eller 4-bäddsrum i olika utföranden. Du 
bokar enkelt boendet som passar dig bäst på vår hemsida; där finns alla våra lediga 
rumstyper och vad de innebär! Är du osäker på vad som passar bäst är du 
välkommen att kontakta vår bokningsavdelning så hjälper de dig vidare! 
 

Måltider 
I arrangemanget ingår helpension för hela familjen under hela veckan. Vid frukosten 
packar du matsäcken för dagens tur, och väljer förutom frukostbuffén från ett utbud 
att andra tilltugg som vi tagit fram speciellt för att intas på fjället. Middagen äter vi kl 
17.30 tillsammans med alla nya kompisar som är med på samma arrangemang! 
 

Specialkost  
För dig som har behov av specialkost är det viktigt att du meddelar oss detta vid 
bokning.  

Program 

Dag 1 
Vi träffas på STF Grövelsjön Fjällstation först för middag och sedan för välkomstmöte 
kl 19.30 där vi tillsammans går igenom veckans program. Här har du möjlighet att få 
svar på alla dina eventuella frågor och funderingar. 

Dag 2 - 7 
Våra dagar på fjället fylls med massa äventyr, bus och lek tillsammans. På trollstigen 
spanar vi efter trollen, från bergets topp ser vi långt och kanske skiner solen så att vi 
måste svalka oss med ett bad. I Trollverkstaden är skaparglädjen på topp och vi 
bygger nya troll som antingen får flytta ut på stigen med sina kompisar eller får följa 
med hem. Djur och växter finns det gott om och guiden lär oss namnen på dem. 

http://www.sj.se/


 

 

Varje kväll har vi samling där morgondagen presenteras. Väder, vind och deltagarnas 
förutsättning styr dagarnas innehåll. 

Dag 8 
Efter en långfrukost vinkar vi adjö till våra nyfunna vänner och startar resan hemåt.  

Väder och vind styr vår planering. Ett mer detaljerat program presenteras på 
plats. 
 
 

Utrustning  
Det är viktigt med bra och bekväm utrustning! Den behöver inte vara avancerad! 
Använd det ni har hemma men tänk speciellt på att ha en bekväm ryggsäck och ett 
par sköna skor. Gympaskor fungerar ofta bra. Men regnar det blir fötterna blöta. Kan 
kompletteras med ett par stövlar. Kängor fungerar också bra såklart.  
 
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 varm. Vid 
rasterna rekommenderas att ett förstärkningsplagg tas på, exempelvis en varm tröja.  
Kom ihåg badkläder!  
 
Se mer tips på utrustning sist i detta brev! 
 
Här hittar du allt du kan hyra på fjällstationen! 
 
För bokning eller frågor kring arrangemang är du välkommen att kontakta 
bokningsavdelningen på bokning@stfturist.se eller 010 190 2360.  
 
Med detta önskas du hjärtligt välkommen till STF Grövelsjön Fjällstation!  
 
 
 
  

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/
mailto:bokning@stfturist.se


 

 

UTRUSTNINGSLISTA 
Detta är ett förslag på utrustning för dagsturer på fjället sommar. 

Grundklädsel 
Finns att 
köpa 

Finns att 
hyra 

Strumpor och sockor av ull X  

Underkläder av ull/syntet X  

Underställ av ull/syntet X  

Tröja/skjorta som torkar lätt X  

Vandringsbyxor  X  

Kängor eller stövlar + lättare skor för aktiviteter i närområdet. Ett 
par extra gympaskor för den som vill testa vadning är bra. 

X X 
(vuxen) 

 
Förstärkningsplagg, i ryggsäcken (eller på dig beroende på väder) 

Vindtät jacka X  

Varm tröja X  

Regnjacka/byxor X X 
(vuxen) 

Mössa X  

Ett par handskar/vantar som torkar lätt X  

Halsduk/Buff X  

 
Bära   

Ryggsäck för 40 – 50 liter (mindre för barn) X X 

Barnbärstol till de små barnen att åka med i  X 

   
Orientera   

Fjällkarta  X  

Kompass X X 

 
Äta 

Mugg/kåsa X  

Vattenflaska X  

Termos ca 1L  X X 

Plastlåda för lunchpaket X  

 
Övrigt 

Första förband och skavsårsplåster  X  

Liggunderlag  X X 

Vandringsstavar  X X 

Solglasögon X  

Solskyddsmedel X  

Myggmedel X  

Kamera    

 

I lekens värld är det lätt att plurra i bäcken, snubbla på spången eller trilla på gruset. 

En extra uppsättning kläder rekommenderas.  

 

Torkrum finns på stationen.  


