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Grövelsjön - Fjällskidtur med guide 
Häng med våra guider på en skön tisdagstur upp mot norska gränsen där vi 

skidar i rolig och fin terräng i och strax och fjällskogen. Turen går mestadels i 

helt ospårad terräng där guiderna visar vägen till de finaste fikaplatserna och 

den roligaste skogsskidåkningen. Välkommen på en riktigt rolig och mysigs 

skön fjällskidtur. 

 

 

 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum Varje tisdag under vintersäsongen 28/1-18/4 2021 

Mötesplats STF Grövelsjön Fjällstation 

Samling (tid/plats) 09:30 Utanför fjällstationen vid Vallhalla 

Avslutning (tid/plats) Ca 16:30 vid STF Grövelsjön Fjällstation 
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Deltagarantal (min/max) 3/8 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

För vem? För alla som kan grunderna i Turskidåkning och har 

orken att vara ute i lugnt tempo under en hel dag. 

Erfarenhet Grundkunskaper i turskidåkning 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Ledare/Guide Fjällguide 

Övrigt Lån av spade, vindsäck och stighudar 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

09:30 Samling och klar för avfärd efter en kort information från guiden 

 

Vi skidar över till den västra sidan om Grövlan där vi skidar i fjällskogen och strax 

ovan denna. Under dagen gör vi flera stopp för att både njuta av utiskten, titta på 

saker vi ser utmed färden, fika och äta lunch. Detta är en tur där vi inte har några 

krav på att åka en viss sträcka ser utmed färden, fika och äta lunch. Detta är en tur 

där vi inte har några krav på att åka en viss sträcka men beroende av gruppen och 

det aktuella snöförhållandet blir det mellan 10-15 km. Området vi skidar i inbjuder till 

lekfull turskidåkning när vi glider ner genom den glesa fjällskogen som har en perfekt 

lutning för att det skall vara kul på turskidor. 

 

 

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår I samband med deltagande av turer med guide ingår 

vid behov lån av stighudar, vindsäckar och spadar. 

På turer med guide har denne alltid med 

förstahjälpenväska 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Ryggsäck 30-40 liter 

• Fjällskidor/Turskidor med stålkant 

• Stavar med stor truga 

• Matsäck för fika, lunch inkl. termos med varm 

dryck 

• Varma skidpjäxor 

• Skaljacka med huva  

• Extra vantar 

• Varm jacka att ta på vid rast 

• Skidglasögon för skydd mot vind och snö 

• Solgalsögon för skydd mot bländande sol 

• Sitt / liggunderlag 
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Klä dig i lager på lager. Tänk på att vädret kan ändras 

under dagen. Ett tips är att ha med ett par varma 

extra vantar och en tjock varm jacka att ta på vid rast. 

 

Bra att ha • Kamera 

Hyra av utrustning I vår uthyrning kan du hyra bl.a skidutrustning, 

termosar, liggunderlag och ryggsäckar. Förboka 

gärna. Du hittar information på vår websida 

www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon 

 

 

 

OM OMRÅDET 

 

Grövelsjöfjällen är en del av ett stort skyddat naturområde som går under namnet 

Gränslandet. Gränslandet består av 9 sammanhängande områden av skyddad natur 

som sträcker sig från Grövelsjön i söder in i Norge, upp till södra Härjedalen och 

österut till Städjan och Nipfjällets naturreservat. Här hittar du en säregen och 

omväxlande fjällnatur. Läs gärna mer på www.graenslandet.se 

 

 

 

 
  

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
http://www.graenslandet.se/
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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: fjallbokning@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010 190 23 60  

 

Kontakt STF Grövelsjön Fjällstation 

Epost: grovelsjon@stfturist.se 

 

 

 

 

 
 

http://www.sj.se/
mailto:grovelsjon@stfturist.se

