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GRÖVELSJÖN – FAMILJEFJÄLL 
 

Ta med familjen och spendera några sommardagar Grövelsjöfjällens storslagna 

och variationsrika fjällmiljö. Här finns fjällvidder så långt ögat kan nå, porlande 

bäckar med friskt vatten, fjällsjöar att bada eller fiska i och oändligt med stigar 

att vandra och springa på. Helt enkelt den perfekta lekplatsen för stora och små 

fjälläventyrare. 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum 18/6-20/8 2020 

Minimiålder Ingen minimiålder 

För vem? För alla som vill leka, koppla av, vandra och springa 
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på sommarfjället.  

Erfarenhet Ingen tidigare erfarenhet krävs 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi i vald rumstyp.  

Lakan och handduk ingår endast i rum med 

dusch/WC. Kan hyras för boendealternativ där det 

inte ingår. Annars tar du med eget. 

Slutstädning ingår alltid. 

Måltider Helpension med frukost, lunch/lunchpaket och middag  

Övrigt Bastu, WIFI, lekrum, sällskapsrum med spel och 

böcker finns på fjällstationen 

TIPS PÅ AKTIVITETER ATT GÖRA FÖR BARNFAMILJEN 

 

Här har vi samlat några av de näst intill oändliga antal möjliga aktiviteter som finns i 

Grövelsjön under sommarperioden 

 

1. Hyr kikare och gå ut på fågel och renspaning 

2. Gör en vandring/utflykt till någon av vindskydd/grillplatserna och grilla korv, 
marshmallows, koka kaffe eller något annat gott 

3. Hyr kanoter och paddla på Grövelsjön. Finns flera fina platser att stiga iland på för 
lunch och fikapauser 

4. Hyr fiskespön och prova fiskelyckan 

5. Gör en topptur. Vi har en lista på 22 toppar som är möjliga att nå med dagstur. 

6. Hyr tält, kök, sovsäck och liggunderlag och testa fjälltältning. Du väljer själv om du vill 
gå långt, tälta nära fjällstationen och hur många nätter. Fråga efter tips på tältplatser vi vet 
flera. I vår butik finns flera lämpliga middagsalternativ för friluftsköket 
. 
7. Vandra trollstigen 1,5 km och kolla in alla troll. I trollverkstaden kan du göra egna troll 
och ställa ut på stigen. 

8. Ta en liten utflykt till Grövelsjöns egen fjällbagare och köp goda kanelbullar att mumsa 
på ute på fjället. Grövelsjön Fjällbageri. 

9. Besök de tama renarna hos Renbiten och hör de berätta om renen. Vågar du kan du 
klappa den. Renbiten 

10. Inne på fjällstationen finns generöst med sällskapsutrymmen. Pingisbord, lekrum, 
böcker, sällskapsspel mm 

11. Kåsarace i fjällbäck. Grymt kul familjeutmaning när kåsorna far iväg ut för bäcken mot 
målet. Vem vinner ?  

12. Besök Grövelsjön Alpacka som även har cafe' och försäljning av produkter gjorda av 
Alpackapäls. Visste du att Alpacka är ett kameldjur som härstammar från bergskedjan 
Anderna i sydamerika.  
 
13. Bada i en fjällsjö. Det finns flera bra badställen. Ovanför Lövåsen finns den sk badsjön 
men det går också bra att bada i Grövelsjön eller vid den långa sandstranden vid norska 
Fjellgutusjön. 
 

https://www.facebook.com/grovelsjonfjallbageri/?__tn__=K-R&eid=ARA6FqDubcdnS8qfE-pjCu0CkQtYfK0z7c4sKfnbdKLgQUP285YGPFvP_3rwP4gUwd3Pc-CGYj7dS3px&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCvrq3MoiA976VVXHuBxWakrb4VE7Q2ywyl75lAuCLGlK7P3Fvnoa9KDxxTtwjbp47EAwgFe8aSjo558tu-cgkYGG9XhOTGkMAWxA3KBXGlD0OmNqB5nYI_MjCskr67GK3IwD534UEjhAHxbcCh82fTAgiCQmcxb7pJHVVshMruHwLyHC9MjknlKFU5xHCAJIAf5dN4oY4JKLfyDGPEvowmcqC4r4N1nc-Kpcz3kwQjimIqvkibsIAI5eE9NNjfm33l38aUKnonNimH1onnEn4SOVtaOqXiYKE2mhuJVkQLev8tTdpPGOIeoZqyKJy2JfhN8-cl5PJP-suGPs8Si8pdg
https://www.facebook.com/renbiten/?__tn__=K-R&eid=ARAiifMXwVVXQJhjNxfmbx25eVOKGxVhRUS-jcyuetKRQVpLSbVLyYLBieUNjdiAEATux77qI4TNUOJs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCvrq3MoiA976VVXHuBxWakrb4VE7Q2ywyl75lAuCLGlK7P3Fvnoa9KDxxTtwjbp47EAwgFe8aSjo558tu-cgkYGG9XhOTGkMAWxA3KBXGlD0OmNqB5nYI_MjCskr67GK3IwD534UEjhAHxbcCh82fTAgiCQmcxb7pJHVVshMruHwLyHC9MjknlKFU5xHCAJIAf5dN4oY4JKLfyDGPEvowmcqC4r4N1nc-Kpcz3kwQjimIqvkibsIAI5eE9NNjfm33l38aUKnonNimH1onnEn4SOVtaOqXiYKE2mhuJVkQLev8tTdpPGOIeoZqyKJy2JfhN8-cl5PJP-suGPs8Si8pdg
https://www.facebook.com/Gr%C3%B6velsj%C3%B6n-Alpacka-627406067305765/?__tn__=K-R&eid=ARAcJrlyc4aNYsJjH5fNRYopuHCFqbVSBsMq9dCLZkBC4CZbS4VMcl-fuWuyf2GLdZ9DNS6UG7aithEC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCvrq3MoiA976VVXHuBxWakrb4VE7Q2ywyl75lAuCLGlK7P3Fvnoa9KDxxTtwjbp47EAwgFe8aSjo558tu-cgkYGG9XhOTGkMAWxA3KBXGlD0OmNqB5nYI_MjCskr67GK3IwD534UEjhAHxbcCh82fTAgiCQmcxb7pJHVVshMruHwLyHC9MjknlKFU5xHCAJIAf5dN4oY4JKLfyDGPEvowmcqC4r4N1nc-Kpcz3kwQjimIqvkibsIAI5eE9NNjfm33l38aUKnonNimH1onnEn4SOVtaOqXiYKE2mhuJVkQLev8tTdpPGOIeoZqyKJy2JfhN8-cl5PJP-suGPs8Si8pdg
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14. Boka plats och åk den lilla passagerarbåten över Grövelsjön till Sylen. På vägen kan 
man bland annat titta på ett flygplansvrak från andra världskriget. I Sylen kan man 
antingen göra en liten tur i området, fantastiskt fint att vandra upp mot Grötådalen, äta sin 
matsäck och sedan ta eftermiddagsbåten tillbaka eller så kan man vandra tillbaka via 
leden som går på den västra sidan av Grövelsjön. 
 
15. Det finns flera vandringsturer som passar för familjer med barn i olika åldrar. En av 
dessa är Silverfallet och Olåns vindskydd. Silverfallet är ett vattenfall som är ca 3 meter 
högt. Ett vandring till Köldyllen, Valdalsbygget, toppen av Blåkläppen eller den norska 
toppen Brennhåmmåren är andra ganska lättillgängliga vandringsmål även för de yngre 
barnen. 

 

 

 

 

UTRUSTNING 

 

 

Utrustning vi rekommenderar 

Nedanstående utrustningslista är anpassad för dagstursvandring i fjällmiljö under 
sommar och höst. 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 
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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  

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) 

X  

 

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.  
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Hyra av utrustning 

 

STF Grövelsjön Fjällstation erbjuder hyra av utrustning. För 

komplett utbud, priser och bokning se 

www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon 

 

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 HIT 

 

 

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 FUNDERINGAR? 

 

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

 

Bokning epost: fjallbokning@stfturist.se 

 

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
http://www.sj.se/
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Bokning, telefon: 010 190 23 60 (vardagar kl. 09–14) 

 

Kontakt, anläggning: STF Grövelsjön Fjällstation 

Epost: stfgrovelsjon@stfturist.se 

Telefon: 010-1902430 
 

 

 

mailto:stfgrovelsjon@stfturist.se

