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GRÖVELSJÖN – FAMILJEVECKA 
 
Välkommen på fjälläventyr med familjen. Denna vecka riktar sig till familjer med barn 
från ca 6 år som vill uppleva, utvecklas, leka och njuta i Grövelsjöfjällens variationsrika 
natur. 6 årsgränsen är en rekommenderad ålder utifrån vår erfarenhet och är du 
tveksam är du välkommen att kontakta oss. 
 
Under veckan gör vi utifrån barnens förutsättningar turer till fots, paddlar kanot, leker, 
övar navigering, badar i fjällsjöar, spanar efter djur och provar att vada över strömmande 
vatten. Vi bor bekvämt på fjällstationen och utnyttjar dagarna till att göra kul och 
utvecklande aktiviteter på fjället. Syftet med veckan är att både ha kul och utveckla 
kunskaper som är bra för egna äventyr på fjället. 
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INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum Sommar 2022 

Minimiålder Rek 6 år 

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

ha kul och utvecklas på sommarfjället. 

Erfarenhet Ingen tidigare erfarenhet krävs. Vandringarna vi gör är 

totalt mellan 6-10 km långa i kuperad fjällterräng. 

Övrigt Programmet kan komma att ändras p g a 

väderförhållanden eller annan oförutsägbar händelse. 

  

Har inte minimiantal uppnåtts senast 30 dagar innan 

arrangemangets start kan arrangemanget komma att 

ställas in.  
 

Avbokning kan ske fram till 30 dagar innan 

ankomstdag, därefter sker ingen återbetalning. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi i vald rums typ.  

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. 

PROGRAM (Dagarna anpassas utifrån rådande väder) 

 
 

Dag 1 Ankomstdag 

Incheckning möjlig från klockan 15:00. 

Vi ses klockan 17.30 för välkomstmöte och middag. 

 

 

Dag 2 

Fjälltur till fots där vi bland annat lär oss hitta med hjälp av karta, kompass och appar 

i telefonen. Vi pratar också om fjällsäkerhet och övar på hur vi gör om det händer en 

olycka i naturen. Matsäck packar vi i samband med frukost och äter under dagen på 

några mysiga platser. 

 

Dag 3 

Topptursdags. Idag tar vi sikte på någon av de närliggande fjälltopparna öster om 
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fjällstationen. Vi besöker också ett f.d. sameviste där guide berättar om samernas liv, 

historia och renskötsel. Har vi tur kanske vi får syn på någon ren som betar på fjället.  

 

Dag 4 

Dags att ge sig ut på vattnet för en paddeltur med kanadensare på Grövelsjön. Vi 

njuter av att flyta fram, övar paddelteknik och går iland för att äta vår matsäck.  

Kanske är det någon som tar ett dopp. Efter paddelturen är det dags för mer vatten 

och vi övar på hur man säkrast vandra över strömmande vattendrag.  

 

Dag 5 

Fjällskog och fäbodsliv. Med hjälp av vår minibuss samt några av deltagarnas bilar 

transportera vi oss några kilometer söder om Grövelsjön för en tur genom 

spännande fjällskog, över en liten bergstopp och ner till en fäbodvall där människor 

en gång i tiden bodde tillsammans med sina djur. Vi spanar efter djurspår, fåglar och 

kanske hittar några spännande växter. Du får också höra historien om när 

ladugården brann ner och alla kor fick flytta in i sovrummet. 

 

Dag 6 

Norgetur. Idag tar vi vår minibuss samt några av deltagarnas egna bilar och åker 

någon mil in på den norska sidan av gränsen. Här blir bergen högre och brantare. 

Målet för dagen är ett litet tjärn som ligger gömt mellan några bergstoppar. För den 

som orkar blir det en kortare utflykt från sjön upp på den närmaste toppen. 

 

På kvällen kör vi en bildvisning där vi blickar tillbaka på de senaste dagarnas 

äventyr. 

 

Dag 7 Hemresedag 

Från 07:30 Frukost 

Utcheckning senast klockan 10.  

Lunch/lunchpaket ingår även denna dag. 

 

 

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 20 grader eller mer där det är 
skönt att vandra i t-shirt och shorts till nollgradigt eller t.o.m. minusgrader då det behövs 
underställ, och förstärkningskläder. Regn, snö och vind är också sådant som du behöver 
ta hänsyn till i dina val av kläder. 
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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. 
 

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 X  
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förstahjälpen utrustning såsom plåster, förband odyl.) 

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 gympaskor med mönstrad sula.Torkrum 

och tvättmaskin finns på stationen.  

 

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.  

 

Masexpressen med direktbuss mellan Stockholm och Grövelsjön 

https://www.mohlinsexpressbuss.se/ 

 

 

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. 

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
https://www.mohlinsexpressbuss.se/
http://www.sj.se/
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FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

 

Bokning epost: bokningen@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010 190 23 60 

 

Kontakt, anläggning: STF Grövelsjön Fjällstation 

Epost: stfgrovelsjon@stfturist.se 

Telefon: 010-1902430 
 

 

 

mailto:stfgrovelsjon@stfturist.se

