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Midsommartrail 

 

 

 

 
 
Storulvån Fjällstation startar sommarsäsongen med en löpande midsommarhelg! Våra 
guidade dagsturer tar dig med på de finaste fjällstigarna under långa och ljusa 
sommardagarna. Träffa likasinnade att inspireras av och kanske testa utrustning 
tillsammans. På kvällarna umgås vi och lyssnar på föredrag om löpning i olika former. 
 
I detta brev kan du läsa om helgens upplägg och börja planera ditt äventyr! 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum Sommar 2021. 

Mötesplats STF Storulvån Fjällstation. 

Start 10.30 STF Storulvån Fjällstation (in-check fr.o.m. 

14.00). 

Avslut Ca 16.00 STF Storulvån Fjällstation (vi anpassar 

avslut efter buss/tågavgångar). 

Deltagarantal 10-20. 

Åldersgräns 16 år i målsmans sällskap. 

För vem Jag vill få en fjällupplevelse tillsammans med andra. 
Jag vill springa med guide för ökad säkerhet och 
mervärde. 

Erfarenhet Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet 

under flera timmar/dagar. 
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DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Boende i tre nätter/del i tvåbäddsrum, är ni fler i en 

bokning kan ni hamna tillsammans i ett fyrbäddsrum. 

Lakan/handduk samt slutstäd ingår. 

Måltider Helpension. Från fika dag 1 till avslutningsmåltid dag 

4 (dryck ingår EJ i middagarna). 

Meddela ev. specialkost i förväg. 

Ledare/guide Certifierad fjälledare. 

Övrigt Produkter i testcenter ingår i priset. 
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.  

 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM 

 

Dag 1 
 
10:30 Välkomstsamling en trappa upp i konferenslokalen Ulven.  
          Genomgång av program, utrustning m.m. 
12:00 Gemensam lunch. 
12:30 Testcenter för löputrustning öppet. 
13:30 Kortare gemensam löptur med guide. 
17.15 Testcenter för löparprylar öppet. 
17:45 Guidekvart. Få bra tips på morgondagens löpning och anmälan till  
          guidade turer. 
18:00 Middag (gemensam sittning för alla löpare). 
20:00 Inspirations- och berättarkväll. 
 
Dag 2 
 
07:00 Frukost & lunchpaket. 
08:30 Testcenter för löputrustning öppet. 
09:30 Guidad fjällöpning. 
15:00 Midsommartårta, kaffe & dans runt midsommarstången. 
17:45 Guidekvart. Få bra tips på morgondagens löpning och anmälan till  
          guidade turer. 
18.00 Midsommarbuffé (gemensam sittning för alla löpare). 
20:00 Inspirations- och berättarkväll. 
 
Dag 3 
 
07:00 Frukost & lunchpaket. 
08:30 Testcenter för löputrustning öppet. 
09:30 Guidad fjällöpning. 
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17:45 Guidekvart. Få bra tips på morgondagens löpning och anmälan till  
          guidade turer. 
18:00 Middag (gemensam sittning för alla löpare). 
20:00 Inspirations- och berättarkväll. 
 
Dag 4 
 
07:00 Frukost & lunchpaket. 
08:30 Testcenter för löputrustning öppet. 
09:30 Guidad fjällöpning. 
14:00 Åter från tur. Dusch/bastu. 
15.00 Gemensam avslutningsmåltid samt utvärdering av arrangemang.  
          Återlämning av lånad utrustning. 
16:00 Avslut. 
 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår 

(fördelas på gruppen) 

• Vindsäck 

• Sjukvårdsutrustning (guide) 
 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Löparryggsäck/löparväst 10-25 liter med 
höftspänne och bröstspänne 

• Löparskor, gärna terrängskor 

• Regnställ: jacka och byxor som också fungerar som 
skal/vindplagg. Jackan bör ha huva 

• Löpartajts/shorts 

• Underställ av ull eller syntet 

• Underkläder 

• Varma strumpor i syntet eller ull 

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

• Handskar/vantar 

• Mössa och solskydd för huvudet t ex en buff 

• Liten vattenflaska 

• Solglasögon 

• Solskyddsfaktor och skavsårtejp 
 

Förbered dig gärna hemma genom att provpacka 
ryggsäcken, kontrollväga den och testa att bära den 
under en löprunda för att känna att allt känns bra. 
Packad och klar bör ryggsäcken inte väga mer än 
ca 3-4kg. 

 

Bra att ha • Karta/kompass 

• Löparstavar 

• Drybags 

• Extra ombyte för dom längre turerna. 

• Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 
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Hyra av utrustning Se STF Storulvåns hemsida - Butik & Uthyrning.  

Testcenter är gratis. 

 

 

OM OMRÅDET 

 

 
Tillsammans med andra löpintresserade och erfarna fjällguider skapas fantastiska 
minnen och upplevelser som du bär med dig resten av livet. Under dagarna bjuds vi 
på milsvid utsikt över stora delar av den jämtländska fjällvärlden med både branta, 
spetsiga fjäll och mjuka, rundare höjder. Den familjära fjällstationen bjuder på 
personligt bemötande, god komfort och mycket god mat! 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

 

Bokning mejl: fjallbokningen@stfturist.se 

Bokning telefon: 010-190 23 60 

Kontakt Storulvån: storulvan@stfturist.se, 010-190 23 70 

 

 
Vi ser fram emot att genomföra Midsommartrail tillsammans med Dig,  
 
Varmt välkommen till Jämtlandsfjällen! 

 

HITTA HIT 

 

Se STF Storulvåns hemsida – Hitta hit  
Du vet väl att som STF-medlem har du rabatt på SJ? 

 

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-storulvan-fjallstation/butik-uthyrning/
mailto:storulvan@stfturist.se
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-storulvan-fjallstation/hitta-hit/
https://www.svenskaturistforeningen.se/for-medlemmar/dina-medlemsformaner/medlemserbjudande-pa-resor-med-sj/

