
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SNOWKITE WEEKEND - GRÖVELSJÖN 
 

 

Välkommen till ”SNOWKITE WEEKEND - GRÖVELSJÖN” där vi tillsammans 

letar vind, utvecklar vår Kiting och umgås både på fjället och i fjällstationen. 

 

Grövelsjöfjällen är ett fantastiskt område med stor potential för kiting. Med basen 

på STF Grövelsjön Fjällstation utforskar vi vindarna och omgivningarna 

tillsammans i 4 dagar. På kvällarna tar vi med oss den goda stämningen in från 

fjället till bastun, restaurangen och brasan. Vi delar med oss av olika erfarenheter 

och testar varandras utrustning. En del demoutrustning kommer finnas att prova 

samt föredrag och bildvisning på kvällarna. Spontana race, hoppbyggen och det 

bästa hänget i baslägret man kan tänka sig med värmetipi och kokkaffe. 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 
 

Datum 5-8/3 2020 

Mötesplats STF Grövelsjöns fjällstation 

Samling (tid/plats) Under torsdagen när det passar. Transportmöjlighet upp på 

fjället finns vid morgon och vid lunchtid. Incheckning för 

boende från kl 15. 

Avslutning (tid/plats) Söndagen 8/3 STF Grövelsjöns fjällstation 
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Deltagarant. (min/max) 10/50 (Arrangemanget kan komma att ställas in om ej min 

antalet uppnås) 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

För vem? För alla som vill utveckla sin Kiting och ha en trevlig helg 

tillsammans med andra som har samma intresse. 

Erfarenhet Nybörjare och uppåt men du bör ha testat innan eller ha 

erfarenhet av kiting på vatten. 

 
DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi 

 

Paket Kuling 

3 dygn ospecificerat boende i 2-4 bäddsrum. 

Slutstädning ingår 

Linne ingår INTE men kan hyras till på plats.  

 

Paket Bris ”bummarpaketet” 

3 dygn med fri tillgång till självhushållsköket, dusch, 

bastu, toalett. 

Måltider Paket Kuling 

Helpension 3 dagar inkl. Snowkitebankett (Lördag) 

 

Paket Bris ”bummarpaketet” 

Snowkitebankett (Lördag) 

 

Transport Lokal transport till bestämd spot per dag 

Ledare/Guide Simon Jaktlund – Mister kite med crew 

Övrigt Bildvisning och kvällssnack 

Fri WIFI på fjällstationen 

Värmetipi med kokkaffe 

Bastu 

Viss demoutrusning 

Chans att vinna pris under lördagens bankett 

 
PRELIMINÄRT PROGRAM  

Torsdag 5/3  

Ankomst när det passar och ut och få lite frisk luft. Transport till lämplig plats på 
morgon och en efter lunch. Incheckning för boende på fjällstation från klockan 15. 
Afterkite och bastu. Chillout i soffan och njuta av vad komma skall. 

 
Fredag 6/3 

 Transport till platsen för dagen. Heldag på fjället med friåkning. Afterkite och 
bastu. Utrustningskväll, fjällvett, diverse fjälltrix och gemenskap. 
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Lördag 7/3 

Transport till platsen för dagen. Friåkning men också lite organiserade punkter.    
Afterkite och bastu. Snowkitebankett och bildvisning och så mycket festligheter vi 
vill. 

 
Söndag 8/3 

Utcheckning. Transport till spoten för dagen. Samma upplägg som lördag. 
Möjlighet till transport hem efter halvdag för hemresande. Kramkalas 

 

Backups 

Vid förhållanden som inte gör snowkite till grejen för dagen hittar vi andra 
möjligheter såsom t.ex toppturer, fjällsäkerhetskurs, lavinintro, kokar kaffe i 
mängder, hoppbygge och andra stordåd. 

 
UTRUSTNING 

Nedanstående utrustningslista är anpassad för dagsturer vintertid 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.  

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) 



 
 

 4 (5) 

 

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 

Buff 

 

BÄRA 

Ryggsäck 40-50 liter 

 

ORIENTERA 

Karta 

Kompass 

 

ÄTA 

Mugg/Kåsa 

Termos ca 1 liter 

Vattenflaska (isolerade) 

Låda för lunchpaket 

 

SKID OCH KITEUTRUSTNING 

Skidor/ Bräda inklusive pjäxor 

Stavar 

Kiteutrustning 

Hjälm 

Stighudar till toppturskidor/splitboard 

 

ÖVRIGT 

Liggunderlag att sitta på vid raster 

Solglasögon för att förebygga snöblindhet 

Skidglasögon för skydd mot vind och snö 

Solskyddsmedel 

Visselpipa 

Kamera 

Mobiltelefon 

Vindsäck 

Spade 

Första hjälpen utrustning 

Pannlampa 
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OM OMRÅDET 

STF Grövelsjöns fjällstation är belägen 816 meter över havet på sluttningen till Långfjället. 

Från restaurangens panoramafönster ser du ut över gränsfjällen mot Norge. Den 

säregna naturen har inneburit att flera naturreservat och nationalparker bildats 

både på norska och svenska sidan om gränsen. 

 
HITTA TILL GRÖVELSJÖNS FJÄLLSTATION 

Buss 
Grövelsjön har dagliga bussförbindelser med Mora (ca 3,5 tim) genom linje 104 
och 396. Se Dalatrafikens hemsida för aktuell tidtabell.  
 
Tåg  
Boka Res Plus via www.sj.se. Sök din resa hela vägen från avreseort till 
slutdestination. Då får du alltid fram de avgångar som passar med olika färdsätt. 
Och du har också resegaranti, så att eventuell förseningar inte påverkar 
möjligheten att komma fram till destination. 
 
Alla medlemmar i STF har 10-15 % rabatt på tågresor med SJ. Logga in via STF:s 
hemsida med ditt medlemsnummer. 
 
GPS-koordinater: N62.098541°, E12.312155° 

 
FRÅGOR OCH MER INFORMATION 

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. På STF 

Grövelsjöns fjällstations websida hittar du mer information om anläggningen och dess 

utbud. 

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

Bokning Telefon: 010 1902360 (vardagar kl 09–18) 

 

Kontakt STF Gröelsjöns fjällstation :   grovelsjon@stfturist.se  

STF Grövelsjöns fjällstation telefon: 0253-596880 

Websida: www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation
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