
 

Informationsblad 
Topptur Fortsättningskurs 

 
 

 

 
 
Detta är kursen för dig som har tidigare erfarenheter av toppturer samt 
lavinkunskap och nu vill ta nästa kliv i utvecklingen! Sylarnas mäktiga skidterräng 
är den perfekta platsen för att utveckla och slipa dina topptursfärdigheter. 
 
Under 4 dagar är vi ute bland Sylarnas toppar och lär oss att hantera olika sorts terräng 
och snöförhållanden. Vi bygger på tidigare kunskaper om lavinsäkerhet, skidteknik, 
gåteknik, fjällsäkerhet och tränar oss att läsa fjället för att hitta den bästa skidåkningen. 
Erfarna guider tar oss igenom den lärorika miljön där det alltid finns möjlighet att lära sig 
något nytt! Efter kursen är målsättningen att du ska känna dig redo att planera och 
genomföra dina egna drömturer. Vi bor, bastar och äter god mat på Sylarnas Fjällstation 
som är den perfekta utgångspunkten för vårt skidäventyr. 
 
I detta brev kan du läsa om turens upplägg och börja planera din fjällsemester! 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

 Datum Vinter 2021. 

Mötesplats STF Storulvån Fjällstation. 

Start 10.45 Vid entrén. Fjällexpressen avgår 11.00 mot 

Sylarna (vi inväntar transferbuss från nattåg). BOKAS 

SEPARAT – Se transport 

Avslut Ca 13.00 STF Sylarna Fjällstation (vi anpassar 

avslutning efter fjällexpressen, åter Storulvån ca 

14.00). BOKAS SEPARAT – Se transport 
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Deltagarantal 4-12. 

Åldersgräns 18 år. 

För vem Jag vill lära mig mer om topptur/lavinsäkerhet och efter 
kurs kunna planera/genomföra egna turer. 
Jag vill gå med guide för ökad säkerhet och mervärde. 

Erfarenhet Jag har genomfört Storulvåns Topptur Grundkurs alt. 
motsvarande eller är en god skidåkare som har gått på 
topptur minst 5 gånger. 
Jag har genomfört övningar med transceiver, sond 
samt grävning. 

Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet 

under flera timmar/dagar. 

Övrigt Programmet kan ändras på grund av aktuella väder- 
och snöförhållanden.  

Avbokning kan ske fram till 30 dygn innan ankomst. 

Därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp.  
Uppnår inte arrangemanget minimiantal för 
genomförande ställs det in minst tre veckor innan. 
 

Transport Fjällexpressen (bandvagn t/r Sylarna) 

Bokning alt. ring 010-190 23 60. 
 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Delat rum på fjällstation. 

Måltider All mat ingår i priset, från lunchpaket dag 1 till 

lunchpaket dag 4 (dryck till middagarna ingår EJ). 

Meddela ev. specialkost i förväg. 

Guide Certifierad fjälledare. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 
Dag 1 
Vi möts kl.10.45 på Storulvån Fjällstation där vi förbereder oss och stämmer av att allt 
är med för att sedan ta Fjällexpressen 11.00 till Sylarna. Väl på plats gör vi en kort 
presentation av varandra samt går igenom dagarnas upplägg. Efter går vi en kortare 
tur i närheten av stationen för att känna på utrustningen, förhållandena och formen. 
Väl tillbaka på stationen återhämtar vi oss, njuter av den varma bastun och av god 
mat vid dukat bord. 
 
Dag 2-3 
Det blir heldagar ute där vi tränar på olika tekniker både på vägen upp och ner, 
utvecklar vår kamraträddning ytterligare och pratar lavinsäkerhet. Vi kommer även 
lära oss hantera karta/kompass för att efter kurs kunna planera och genomföra egna 
turer.  
 
Fokus ligger på att bli en trygg toppturare! 
 
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/aktiviteter/fjallexpressen-mellan-sylarna-och-storulvan/
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Dag 4 
 
Vår sista dag tillsammans och givetvis ska vi ut på en tur! Med nya kunskaper och 
erfarenheter kan vi självsäkert njuta av sista turen. Efter en kortare tur avslutas kursen 
i lagom tid för att hinna med Fjällexpressen ner till Storulvån Fjällstation. 
 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår 

(fördelas på gruppen) 

• Vindsäck 

• Första hjälpen (guide) 
 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Randonnée-, telemarks-, eller splitboardutrustning 
(med stighudar) för åkning i lössnö. Som 
splitboardåkare ska du ha med skarjärn samt ev. 
reservdelar. 

• Pjäxor/boots 

• Stavar 

• Lavinutrustning (transceiver, sond, spade) 

• Hjälm 

• 1-2 underställ av ull eller syntet 

• Mellanlager i fleece eller softshell 

• Skalplagg utan isolerande foder. Jackan bör ha en 
rymlig huva 

• Minst 2 par skidstrumpor, gärna i någon typ av 
ullblandning 

• Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller 
syntetfyllning) 

• 2 par handskar/vantar 

• Mössa och ev. pannband/buff 

• Termos och vattenflaska 

• Solglasögon och skidglasögon 

• Solskyddsfaktor och skavsårtejp 

• Karta/Kompass (finns att köpa på 
Storulvån/Sylarna) 

• Reselakan/lätt sovsäck och resehandduk 

• Ryggsäck 40-50L (anpassad för sond/spade och 
att hjälm ska rymmas) 

 
Lakan och handduk ingår EJ, men går att hyra. Vi 
rekommenderar istället att du tar med dig ett lätt 
reselakan och resehandduk (finns även att köpa på 
stationerna). 
 
Förbered dig gärna hemma genom att provpacka 
ryggsäcken, för att se att allt får plats. Packa lätt! 

 
 
 

Bra att ha • Kåsa 
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• Innetofflor (skoförbud på Sylarna) 

• Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 

• Ombyte för kvällarna på stationen 

• Sittunderlag 
 

Hyra av utrustning Se STF Storulvåns hemsida - Butik & Uthyrning.  

Utrustning måste förbokas, alla deltagare har 10% 

rabatt på hyrutrustning. Avdras vid uthämtning. 

  

Hämta gärna din hyrda utrustning innan samlingen. 

 

 

OM OMRÅDET 

 
 
Sylarna hägrar ständigt i utkanten av blickfånget för de som besöker Jämtlandsfjällen. 
Med sin alpina och dramatiska karaktär har det lockat turister sedan 1890-talet och 
blivit ett nav för vandring, skidåkning samt klättring i västra Jämtlands fjällvärld.  
 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010-190 23 60 

 

Kontakt, guider: jamtland.fjallsport@stfturist.se 

 
 
Vi ser fram emot att få göra denna kurs tillsammans med dig,  
 
Välkommen till Jämtlandsfjällen! 

 

HITTA HIT 

 
Se STF Storulvåns hemsida – Hitta hit 

 

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-storulvan-fjallstation/butik-uthyrning/
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-storulvan-fjallstation/hitta-hit/

