
 
 

 

 

 

 
 

 

FAMILJEVECKA - STEG 1 AKTIVITETSVECKA I GRÖVELSJÖFJÄLLEN 
 

Med utgångspunkt i barnens nyfikenhet upptäcker vi fjället med dess skogar, vattendrag och 
fjälltoppar. Tillsammans utvecklar vi våra fjällkunskaper, lär oss om fjällens djur och natur. Här 
knyts band till nya vänner och intresse skapas för framtida fjällturer. 
 
Denna vecka riktar sig till familjer som är nyfikna på fjäll- och friluftsliv och vill prova för första 
gången eller har viss vana men att det inte är dags att välja Steg 2- Fjällintroduktion eller steg 3 
Tältturen.  Hela familjen är välkommen oavsett ålder och 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 fjällskogen 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? 

 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 
 

Datum 28/6 5/7 2020 
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Start (tid/plats) Söndag ankomstdag. Incheckning är möjlig från klockan 15:00 / 
STF Grövelsjön Fjällstation 

Avslutning (tid/plats) Söndag avresedag. Utcheckning senast klockan 10:00 / STF 
Grövelsjöns fjällstation 

Deltagarant. (min/max) 20/50 
Minimiålder Ingen minimiålder 
För vem? För alla familjer oavsett ålder. Aktiviteterna anpassas utifrån 

barnens förmåga 
Krav på erfarenhet och fysik Samtliga aktiviteter sker i fjällmiljö men är anpassade utifrån 

barnens ålder.  
 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi 

 

7 dygn 
Måltider Helpension från middag ankomstdag till lunch/lunchpaket 

avresedag. 

Transport Vi har möjlighet att transportera oss med stationens 

minibuss samt deltagarnas egna personbilar till olika 

startpunkter. 

Ledare/Guide Certifierade Fjällguider +  fjällguideaspiranter 

Övrigt Fri WIFI på fjällstationen 

Bastu 

Torkrum 

 

 
PRELIMINÄRT PROGRAM  

 
Dag 1 
Incheckning är möjlig från klockan 15:00 
Från klockan 17:30 är det middag för gruppens deltagare. 
19:30 Välkomstmöte där vi träffar våra guider, presentation av guider och deltagare, information om 
programmet och möjlighet att få svar på alla frågor.  
 
Dag 2 - 7 
Från 07:30 Frukostbuffé där vi också packar vårt lunchpaket för dagens äventyr och aktiviteter. 
 
10:00 Dags att ge oss ut på äventyr.  
Veckan kommer innehålla lekfulla fjällturer där vi tillsammans utforskar fjällnaturen, fjällbad, myser vid 
lägerelden, fikar, äter matsäck och leker med nyfunna vänner. Du som förälder har möjlighet att utveckla 
dina fjällkunskaper inom tex navigering med karta och kompass och fjällsäkerhet. Väder styr vilka dagar vi 
gör vad. 
De dagar vi gör dagsturer är vi tillbaka vid fjällstation cirka klocka 16 och gruppens middag serveras från 
klockan 17:30.  
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På fjällstation finns lekrum, sällskapsspel, bordtennisbord, bastu mm   

Dag 8 
Avresedag  
Efter en långfrukost vinkar vi adjö till våra nyfunna vänner och startar resan hemåt.  Utcheckning senast 
klockan 10:00. I paketet ingår även lunch sista dagen eller lunchpaket att ta med för egen tur eller som 
matsäck för hemresan.  

 
UTRUSTNING 

Nedanstående utrustningslista är anpassad för dagstursvandring tillsammans med fjällguide. 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 
 

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  
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Vandringsbyxor  X  
Vandringskängor 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 30-40 liter X X 
   
Orientera   
Fjällkarta  X  
Kompass X X 
 
 
Äta / Rasta 
Mugg/kåsa X  
Vattenflaska X  
Termos för värmande dryck X X 
Plastlåda för lunchpaket spar på våra påsar och miljön X  
Sitt- eller liggunderlag är skönt X X 
 
Övrigt 
Första förband och skavsårsplåster (guiden har alltid med 
förstahjälpen utrustning såsom plåster, förband odyl.) 

X  

Vandringsstavar  X X 
Solglasögon X  
Solskyddsmedel X  
Myggmedel X  
Kamera    
Vindsäck (Ger skydd mot vind och regn för 2-3 personer i samband 
med rast) 

Ingår att låna   

 
I lekens värld är det lätt att plurra i bäcken, snubbla på spången eller trilla på gruset. En extra 
uppsättning kläder rekommenderas för de leksugna. För barnen fungerar stövlar bra på fötterna 
och vid torrt väder även vanliga gympskor. 
 
Torkrum och tvättmaskin finns på stationen.  
 

 
OM OMRÅDET 
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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  
 
Kontakt STF Grövelsjöns fjällstation :   grovelsjon@stfturist.se  
STF Grövelsjöns fjällstation telefon: 0253-596880 
Websida: www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation 

 

 

 

 

 

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