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Topptursdag Med Guide  
 
Området runt Kebnekaise erbjuder skidåkning för alla nivåer. Kanske är 

du på jakt efter bästa snön för dagen eller aldrig testat att gå på 

topptursskidor tidigare? 

 

Här anpassar guiden dagens tur efter grupp och rådande snöförhållande, allt för 

att ni ska få en så bra upplevelse som möjligt. 
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INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum 14/3 – 20/4 2022 

Mötesplats Kebnekaise Fjällstation, Guidekontoret  

Samling (tid/plats) 18:00 Dagen innan turen 

Avslutning (tid/plats) Efter hemkomst 

Deltagarantal (min/max) Minst 2 deltagare 

Minimiålder 18. 16 i målsmans sällskap 

Erfarenhet God kondition, på denna tur kan du vara nybörjare på 

topptur. Men bör kunna åka en röd pist under kontroll. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Ingår ej. 

Måltider Lunchpaket ingår 

Transport Ingår ej. 

Ledare/Guide Certifierade Fjälledare 

Övrigt Programmet kan ändras på grund av rådande väder-
/snöförhållanden eller annan oförutsägbar händelse.  
Avbokning kan ske fram till 7 dagar innan ankomst, 
därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp.  

Uppnår inte arrangemanget minimiantal för 

genomförande ställs det in minst 2 veckor innan 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Samling 18:00 kvällen innan turen på guidekontoret. Här kommer vi dela ut 

lavinturustning och om ni ska hyra skidor ordnar vi med det nu. 

 

Dagen för turen: Samling 8:00 eller den tid som guider kvällen innan meddelar. 

Vilken tur ni kommer göra bestäms kvällen innan utifrån snöläge och väderprognos. 

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • All säkerhetsutrustning 

• Lavinutrustning 

• Ryggsäck. 35-40 L 

 

Utrustning att ta med sig • Skalkläder, ofodrade är att rekommendera 

• Mössa, (gärna två, en lite tunnare eller ett 

pannband och en varmare) 
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• Två par handskar, gärna ett par tunnare, 

vindtäta att använda när vi går uppåt och ett 

par varmare att åka ned i. 

• Underställ i ull eller syntet 

• Strumpor i ull eller syntet 

• Förstärkningsjacka (dun eller syntet) 

• Fleecetröja eller annat mellanlager 

• Vattenflaska, du bör kunna ta med minst 1-1,5 

L (isolerad är optimalt) 

• Eget snacks man tycker om 

• Solglasögon, goggles 

Bra att ha • Termos 

• Skavsårsplåster 

Hyra av utrustning • Som deltagare på denna aktivitet har du 10% 

rabatt på skidhyran i vår uthyrning 

 

 
 

HITTA HIT 

 

Tåg eller Flyg till Kiruna, sedan buss mot Nikkaluokta  

Det är 19 km mellan Nikkaluokta och Kebnekaise fjällstation. Det är bra vinterled. 

Skotertransport kan bokas via http://nikkaluokta.com/ 

 

Nikkaluoktaexpressen trafikerar både flygstationen och tågstationen. 

https://nikkaluoktaexpressen.se/ 

 

 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

 

kebnekaise.sport@stfturist.se 

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010 190 23 60  

 

 

 

http://nikkaluokta.com/

