
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

VITAGRÖNABANDET 10 ÅRSJUBILEUM I GRÖVELSJÖN 
 

Fjällfararnas Vita & Gröna Band firar 10-års-jubileum! Tillsammans med grundarna 

Torkel och Annica Ideström och bandens jury bjuder STF Grövelsjön Fjällstation in 

till en weekend i långturaranda. 

 

Denna vita-och-gröna-bandet-helg är för både dig som genomfört något av banden och dig 

som provat men inte kommit ända fram. Den är också för dig som är nyfiken, vill inspireras 

och ha möjlighet att lära för framtida äventyr. Välkommen till STF Grövelsjön Fjällstation 

där du under helgen kan ta del av föredrag, gemensamma vandringsturer, tävlingar, 

utställare, jubileumsbankett, gemenskap och god mat. 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 
 

Pris Medlemspris från 2 455 kr 

Datum 13/9-15/9 2019 

Start (tid/plats) Fredag 13/9 ankomstdag. Incheckning är möjlig från klockan 15:00 / 

STF Grövelsjön Fjällstation. Programstart från klockan 10.00. 

Avslutning 

(tid/plats) 

Söndag 15/9 avresedag. Utcheckning senast klockan 10:00 / STF 

Grövelsjöns fjällstation. Program fram t o m klockan 16:00. 

 

Deltagarant. 

(min/max) 

Inget max 

Minimiålder Ingen miniålder 
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För vem? För alla som under en helg vill umgås, vandra, ta del av fredrag, 

utställningar och vara med och fira vitagrönabandets 10 års jubileum 

 

Krav på 

erfarenhet och 

fysisk förmåga 

Inget krav för arrangemanget men deltagande i vandringturer ställer 

krav på fysisk förmåga att vandra med dagsturspackning under en 

heldag i obanad terräng. Det kommer erbjudas olika turer med sträckor 

mellan ca 10-15 km och höjdskillnader på ca 200-400 höjdmeter. 

 
DETTA INGÅR I PRISET 

Logi Boende på fjällstation där du i samband med din bokning väljer 

rumstyp. 

 

Måltider Helpension med frukost, lunch middag.  

 

I samband med vandringsturer äter vi lunch på fjället. Du gör själv ditt 

lunchpaket av frukostbuffén samt det utbud som finns speciellt för 

lunchpaket. 

Transport Lokala transporter för vissa turer kan förekomma. Dessa brukar vi lösa 

med vår minibuss som tar max 8 passagerare och de gäster som har bil 

med sig. 

Ledare/Guide fjällguider + 1 fjällguideaspiranter (fjällguide under utbildning) 

 

Utrustning som 

ingår 

Guiden har med förstahjälpen utrustning 

 

Övrigt Fri WIFI på fjällstationen 

Afterfjällbuffé vid köp av dryck 

Bastu 

 
PRELIMINÄRT PROGRAM  

Fredag 13/9 

Ankomstdag. Incheckning möjligt från klockan 15:00 

10:00              Utställare på plats  

13:00 – 16.00 Vandringstur med guide halvdag  

15:00               Afterfjäll 

17:00               Föredrag 

18:30                Middag 

20:30               Föredrag 

 

Lördag 14/9 

07:00-07:45    Fjälljogg. Tillsammans med guide joggar vi en stund på fjället 

07:00-07:45    Morgonyoga 

07:30               Frukost 

10:00                Utställare på plats 

09:30 - 16        Vandringstur med guide heldag 

09:30 – 13:00   Vandringstur med guide halvdag. 
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15:00                Afterfjäll 

17:00                vitagrönabandet 10 år – jubileumsföredrag 

18:30                  vitagrönabandets jubileumsmiddag 

20:30                  Föredrag 

 

Söndag 15/9 

07:00-07:45       Fjälljogg. Tillsammans med guide joggar vi en stund på fjället 

07:00-07:45       Morgonyoga 

07:30                 Frukost 

10:00                 Utställare på plats 

09:30 – 13:00   Vandringstur med guide  

15:00                Afterfjäll 

 
UTRUSTNING 

Nedanstående utrustningslista är anpassad för dagsturer med vandring i fjällmiljö. Vill du 

hyra utrustning boka gärna denna i god tid för att säkerhetsställa tillgången. Varor i butiken 

kan ta slut så vi rekommenderar att du i god tid innan arrangemanget kompletterar med den 

utrustning du har behov av.  

 

Allmänna råd för kläder 

 

Under sommarperioden kan temperaturen variera mellan en bra bit över +20 grader där det 

är skönt att vandra i t-shirt och shorts till temperaturer nära eller under 0 grader då det 

behövs underställ, och förstärkningskläder. Regn, snö och vind är också sådant som du 

behöver ta hänsyn till i dina val av kläder.  

   

Använd principen lager på lager där du har ett eller flera lager av värmeisolerande material 

som täcks med ett vindtätt material som även behöver klara av att skydda dig från blöt 

nederbörd. 

 

Bomull är ett olämpligt material i kläder närmast kroppen då det kan samla mycket fukt och 

torkar sakta.  

 

I samband med raster eller händelser som gör att man blir stillastående är det viktigt att ha 

möjlighet att förstärka värmeisoleringen med t ex en jacka i syntet eller dun. Gärna en jacka 

du kan dra utanpå övriga kläder.  

 

Tänk också på att ta med vantar och mössa. 

 

Överlag är det bra att testa vad just du behöver för kläduppsättning för att hålla dig torr och 

lagom varm och hur du enkelt kan kombinera olika plagg utifrån aktuell aktivitet och väder. 

 

UTRUSTNINGLISTA 

FINNS 
ATT 
HYRA 

FINNS 
ATT 
KÖPA 
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KLÄDER 

Strumpor och sockor av ull (gärna dubbla varav en tunn närmast för att 

minska risken för skavsår) 

Underkläder av ull eller syntet 

Underställ av ull eller syntet 

Mellanlager i ull eller fleece (om det är så varmt att du klarar dig med 

endast underställ tar du med mellanlager som förstärkningsplagg) 

Byxor 

Shorts 

Skalbyxor vindtäta som skyddar mot blöt nederbörd 

Skaljacka med huva, vindtät som skyddar mot blöt nederbörd 

Mössa 

Handskar/vantar 

Kängor som ger stöd för vristen 

 

FÖRSTÄRKNINGSPLAGG 

Syntet- eller dunjacka att sätta på som extra värmeisolering i samband 

med raster och andra längre stopp. 

Mellanlager (tröja i fleece eller ull som du har på dig om det ej räcker 

med ett lager under skaljackan) 

Extra vantar, mössa och sockor 

Buff 

 

BÄRA 

Ryggsäck 30-40 liter 

 

ORIENTERA 

Karta 

Kompass 

 

ÄTA 

Mugg/Kåsa 

Termos 

Vattenflaska 

Plastlåda för lunchpaket 

 

ÖVRIGT 

Liggunderlag/ sittunderlag att sitta på vid raster 

Solglasögon 

Solskyddsmedel 

Visselpipa 

Kamera 

Mobiltelefon 

Första hjälpen utrustning 

Pannlampa 
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OM OMRÅDET 

 
HITTA TILL GRÖVELSJÖNS FJÄLLSTATION 

 
FRÅGOR OCH MER INFORMATION 

 

 

 

 

 

http://www.sj.se/
mailto:fjallbokning@stfturist.se
mailto:grovelsjon@stfturist.se
http://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation

