
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TURSKIDÅKARVECKA I GRÖVELSJÖN – TÄLTTUR I GRÄNSLANDET 
 

Följ med på ett utmanade vinteräventyr och upplev delar av Grövelsjöfjällen som få 

besöker vintertid samtidigt som du får en bra introduktion till vintertältning och 

skidturer utanför leder.  

 

Tillsammans med kunniga guider gör vi en miniexpedition med skidor, pulka och tält i de 

norska och svenska delarna av Grövelsjöfjällen.  Gränslandet är ett svenskt/norskt 

samarbete med hela nio skyddade naturområden som vintertid i de mer avlägsna delarna 

besöks av få människor. Detta är ett äventyr som bjuder på stora upplevelser, utmanar din 

komfortszon och är också en bra introduktion för dig som är nyfiken på skidturer med 

boende i tält. Första dagen använder vi till förberedelser, gör en kortare tur med fullpackade 

pulkor, tränar uppsättning av tält, hantering av kök samt går igenom den planerade turen. 

 

Efter detta väntar fyra dagar och tre nätter där vi är helt självförsörjande med det vi har med 

i pulkorna och vår samlade kunskap. Väder och snöförhållanden kommer påverka våra 

vägval men områdets varierande terräng skapar stora möjligheter till en bra tur. Vi lär oss 

nya saker, upplever storslagenheten, letar spår efter Järv och andra djur som trivs i detta 

område. Efter den tredje tältnatten skidar vi åter mot STF Grövelsjön Fjällstation där vi 

efter att ha tagit hand om vår utrustning njuter av bastu och lite senare vår avslutande 

middag. 

 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 
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Datum 22/3-28/3 2020 

Start (tid/plats) Söndag ankomstdag. Incheckning är möjlig från klockan 15:00 / STF 

Grövelsjön Fjällstation 

Avslutning 

(tid/plats) 

Lördag avresedag. Utcheckning senast klockan 10:00 / STF 

Grövelsjöns fjällstation 

 

Deltagarant. 

(min/max) 

6 / 8 (Arrangemanget kan komma att ställas in om ej min antalet 

uppnås) 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

 

För vem? För alla som har goda färdigheter i tur-/fjällskidåkning och vill uppleva 

den variationsrika fjällterrängen i Grövelsjöfjällens svenska/norska 

område. 

 

Krav på 

erfarenhet och 

fysisk förmåga

Tälttur i Gränslandet  är anpassat för dig som är har god vana av 

skidturer på fjället. Du behöver ha kondition att vara ute i rörelse hela 

dagen där vi drar packningen i pulkor.  Då 3 av nätterna innebär 

boende i tält vilket kan vara utmanande behöver du vana av att hantera 

kyla, ev sämre sömn än vanligt och vara stabil och en tillgång för 

gruppen. Du behöver inte ha tidigare vana av vintertältning men vana 

av att vara ute på vinterfjället.  Första dagen används som 

introduktionsdag där vi gör en kortare tur med all packning samt övar 

vissa moment. 

För att underlätta för dig att hitta det arrangemang som passar just dig 

bäst har vi skapa en graderingsmodell som ger en fingervisning 

avseende tekniska färdigheter och konditionsnivå. Här nedan ser du 

dessutom alla våra Turskidåkararrangemang rangordnade med den 

lättaste först. 

 

Alla våra fjällskidarrangemang är avsedda för människor som gillar 

friluftsliv och aktiviteter i naturen. Fjällskidturer innebär alltid att vi 

skidar i obanad terräng där väder, vind och snöfållanden kan ändras 

och påverkar hur lätt respektive svår skidåkningen är.   

 

Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller epost om du känner 

dig osäker i bedömningen avseende tekniks förmåga eller 

konditionsnivå. 

 

Graderingssystem 

Det 2-skaliga systemet innebär följande 

• En siffra anger den tekniska nivån 

• En bokstav anger den nivå av fysik/kondition du bör ha 

 

Teknisk nivå 
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Den numeriska graderingen indikerar arrangemangets tekniska 

svårighet. Ju högre grad desto mer erfarenhet behöver du ha av den 

aktuella aktiviteten. 

 

1. Lättare skidturer på kalfjäll och i fjällskog med begränsat inslag 

av brantare stigningar. Utförsåkning sker mestadels i flackare 

terräng men kan ändå vara utmanande pga av olika väder och 

snöförhållanden. 

 

2. Medelsvåra skidturer på kalfjäll och i fjällskog med inslag av 

brantare stigningar och utförsåkning i olika lutning och 

snöförhållanden. Vana av skidturer i fjällmiljö är ett krav. 

 

3. Medelsvåra till svåra skidturer på kalfjäll och i fjällskog där vi 

söker oss längre bort och högre upp, skidar både uppför och 

utför i olika lutning och snöförhållanden. God skidvana i 

fjällmiljö är ett krav. 

 

4. Krävande turer på kalfjäll och i fjällskog där vi skidar uppför 

och utför i olika lutning, snöförhållanden, utsätts för olika 

väder och där balans kan påverkas av t ex tyngre packning än 

under dagstursarrangemangen 

 

Kondition 

 

A. Medelgod generell kondition, motsvarighet som krävs för t ex 

vandring med dagsturspackning i kuperad terräng. Sträckor på 

ca 8-12 km per dag. Endast ryggsäck för dagsturer kommer att 

bäras Stigningar per dag +- 300 m kan förekomma. 

 

B. Relativt god kondition förutsätts baserat på t ex vandring eller 

skidturer med dagstursryggsäck i kuperad terräng. Sträckor på 

ca 11-16 km med stigningar per dag på ca +- 400 m kan 

förekomma. 

 

C. God kondition och uthållighet baserat på vana att vandra och 

skida med dagsturspackning i kuperad terräng. Sträckor på ca 

15-22 km med stigningar på ca +- 400-800 m per dag kan 

förekomma. 

 

D. God kondition och uthållighet baserat på vana att vandra och 

skida med packning i ryggsäck eller pulka för flera dagar i 

kuperad terräng. Sträckor på ca 15-22 km och varierande grad 

av stigning +- 200 – 600 mellan dagarna kan förekomma.  

 

1. Turskidåkarvecka i Grövelsjön – Nybörjare (1A) 

2. Turskidåkarvecka i Grövelsjön – Tanter på tur (1A) 

3. Turskidåkarvecka i Grövelsjön – Upptäckare (2B) 
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4. Turskidåkarvecka i Grövelsjön – Äventyrare (3C) 

 Turskidåkarvecka i Grövelsjön – Stugtur Rogen runt (3C)

 Turskidåkarvecka i Grövelsjön – Tälttur i Gränslandet 

(4D)

 

 
DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi 

Boende på fjällstation 3 nätter 

Boende i tält 3 nätter 

 

Måltider Helpension med frukost, lunch middag.  

 

Ledare/Guide 1 fjällguide + 1 fjällguideaspirant (fjällguide under utbildning) 

Utrustning som 

ingår 

Spade, vindsäck, stighudar, pulkor, kök och tält.  

Se utrustningslista nedan för övrig utrustning vi rekommenderar. 

 

Guiden har med förstahjälpen utrustning och enklare 

reparationsutrustning. 

 

Övrigt Fri WIFI på fjällstationen 

Afterfjällbuffé vid köp av dryck på fjällstation 

Bastu 

 

 
PRELIMINÄRT PROGRAM  

Dag 1  

Ankomstdag. Samling på STF Grövelsjön Fjällstation där vi tillsammans äter 

välkomstmiddag klockan 18.30. Därefter ett informationsmöte där kommande dagar och 

utrustning gås igenom.  

 

Dag 2  

Tillsammans gör vi en dagstur i omgivningarna kring fjällstationen. Detta blir ett utmärkt 

tillfälle att se så att utrustning och kroppar fungerar som de ska. Vi provar att smälta snö 

med köken, övar tältuppsättning och har en genomgång om fjällsäkerhet. Väl åter på 

fjällstationen väntar avkopplande bastubad innan vi slår oss ner vid den framdukade 

middagen. 

 

Dag 3-5  

Efter att ha avnjutit en härlig frukostbuffé och packat våra lunchpaket skidar vi från STF 

Grövelsjön för härliga dagar på fjället och 3 tältnätter att se fram emot. Maten lagar vi 

tillsammans. Väder och snöförhållanden påverkar våra vägval. 

 

Dag 6 
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Efter frukost river vi det sista tältlägret för att styra skidspetsarna åter mot STF Grövelsjön 

Fjällstation. På eftermiddagen närmar vi oss och kommer lagom till att vi efter att ha tagit 

hand om vår utrustning kan njuta av afterfjällbuffén och den varma bastun. Gemensam 

middag klockan 18:30. Efter middagen samlas vi för en avslutande bildvisning från vårt 

äventyr.  

 

Dag 7  

Efter långfrukost med utsikt över gränsfjällen väntar avslutning av turen och hemfärd.  

 
UTRUSTNING 

Nedanstående utrustningslista är anpassad för tälttur på skidor 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 den 

utrustning du har behov av.  

 

Allmänna råd kläder 

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

som täcks med ett vindtätt material som även kan behöva tåla 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 

med jacka i syntet eller dun så du kan förstärka värmeisoleringen. Gärna en jacka du kan 

dra utanpå övriga kläder.  

 

Tänk också på att extra vantar är bra att ha med då händerna lätt fryser om vantar/handskar 

blir lite fuktiga. 

 

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

lagom varm 

 

Allmänna råd skidutrustning 

Vi rekommenderar vallningsfria tur/fjällskidor med heldragen stålkant det fungerar även 

med fjällskidor som har ¾ dels stålkant. Vallningsfria är att föredra då väder och 

snöförhållanden ofta varierar under turerna.  

 

Stighudar är alltid ett bra komplement för att säkerhetsställa bra fäste i brantare 

uppförsbackar. 

 

Tillse att dina skidpjäxor är rymliga för god värmeisolering men att hälen ej glider upp och 

ner vilket ökar risken för skavsår.  
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UTRUSTNINGLISTA 

FINNS 
ATT 
HYRA 

FINNS 
ATT 
KÖPA 

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) 

Skalbyxor vindtäta som tål blöt nederbörd 

Skaljacka med huva, vindtät som tål blöt nederbörd 

Mössa 

Handskar/vantar 

Snödamasker (skalbyxan kan ha en inbyggd damask som fyller samma 

funktion) 

 

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 

Extra underkläder 

Buff 

Lägerskor (varma kängor eller liknande som kan användas när du inte 

skidar) 

 

 

BÄRA 

Ryggsäck 30-40 liter 

Pulka  

 

ORIENTERA 

Karta 

Kompass 

 

ÄTA 

Mugg/Kåsa 

Termos ca 1 liter 

Vattenflaska (isolerad som tål kokhett vatten) 

Plastlåda för lunchpaket 

Bestick 

Kök för vinterbruk 

 

SKIDUTRUSTNING 

Tur-/Fjällskidor med stålkant 
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Skidpjäxor för fjällturer 

Skidstavar för fjällskidturer med stor truga 

Skidvalla om du har vallningsbara skidor 

Stighudar 

 

BO OCH SOVA 

Sovsäck för vinterbruk 

Liggunderlag (dubbla liggunderlag gärna ett i cellplast och ett 

upplåsbart) 

Hygienartiklar och handduk 

Toalettpapper 

Öronproppar (bra skydd mot snarkljud i tältet) 

Underställ att sova i som alltid är torrt 

Tält 

 

ÖVRIGT 

Liggunderlag att sitta på vid raster 

Solglasögon för att förebygga snöblindhet 

Skidglasögon för skydd mot vind och snö 

Solskyddsmedel 

Visselpipa 

Kamera 

Mobiltelefon + batteripack 

Vindsäck 

Spade 

Första hjälpen utrustning 

Enklare reparationsutrustning (silvertejp, multiverktyg, ståltråd, 

bunt/spännband) 

Pannlampa 

 

 
OM OMRÅDET 

 
HITTA TILL GRÖVELSJÖNS FJÄLLSTATION 
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FRÅGOR OCH MER INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

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

