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Helags – Fjälluffa Familj, fjällstuga
Fjälluffa Familj är för barnfamiljer som vill fjällvandra men aldrig prövat på. Här ges bästa
möjligheter för att lära sig grunderna i det som behövs för att vandra på sommarfjället. STFs
ambition med Fjälluffa Familj är att ge ovana friluftsintresserade barnfamiljer den kunskap
som behövs och till ett pris som passar många familjers plånböcker. Vandringen går mellan
fjällstation och fjällstuga i Härjedalsfjällen.
INFORMATION OM ARRANGEMANGET
Mötesplats
Samling (tid/plats)
Avslutning (tid/plats)
Deltagarantal (min/max)
Minimiålder
För vem?
Erfarenhet
Enkelrumstillägg

STF Helags fjällstation
Egen start vid Kläppens parkering dag 1. Gemensam samling
till välkomstmötet på STF Helags kl. 20.00.
Gemensam samling kl. 16.30 vid bussen i Ramundberget.
Min 2 och max 15 (vuxna och barn)
Barn 10-14 år (vi gör inga undantag på ålders-gränserna)
Barnfamiljer (vuxna och barn)
Ingen erfarenhet. Fjälluffa Familj är för nybörjare
Nej

DETTA INGÅR I PRISET
Logi
Måltider
Transport
Ledare/Guide

Övrigt

Två nätter på STF Helags fjällstation och en natt på STF
Fältjägaren fjällstuga
Helpension första dygnet på STF Helags fjällstation
Bussresa från Ramundberget tillbaka till Kläppens parkering
på sista dagen, dag 4.
Introduktion med fjällguide en heldag vid STF Helags
Fjällstation. Träff med guidad rundtur på fjällstugan av
stugvärd för STF Fältjägaren.
Alla skall vara STF-medlemmar.
Programmet kan ändras på grund av rådande väder/snöförhållanden eller annan oförutsägbar händelse.
Avbokning kan ske fram till 30 dagar innan ankomst, därefter
sker ingen återbetalning av erlagt belopp.

PRELIMINÄRT PROGRAM
Dag 1:
Familjen startar sin vandring i Ljungdalen/Kläppen. Bilväg finns till Kläppen och
avgiftsbelagd parkering där vandringsleden startar. Från Kläppen vandrar familjen på
egen hand till STF Helags fjällstation. Det är ca 12 km vandring på markerad led och tydlig
stig, halva sträckan går i fjällbjörkskog och halva på kalfjället. (Det är ingen guide med på
vandringen)
Väl framme på Helags fjällstation checkar familjen in i receptionen, äter middag kl. 17.00
och deltar på kvällens välkomstträff kl. 20. Stugan man bor i har flerbäddsrum. Varje familj
får varsitt rum. På fjällstationen stannar familjen i två nätter. Första dagen ingår middag
och första morgonen frukostbuffé, samt ett lunchpaket. Andra måltider kan lagas i
självhushållskök. Butik för inköp av mat finns för den som inte har tagit med egen.
Dag 2:
På fjällstationen genomförs en fjällintroduktion dag två, med start efter frukost.
Tillsammans träffar vuxna och barn en fjällguide. Under fjällintroduktionen blir det
information och samtal om sådant som är bra att veta om fjällvandring. Det kommer att
handla om utrustning, markerade leder, fjällstugor, fjällstationer, kartor, att tälta på
sommarfjället och annat fjällkunnande. Det blir också information om
vandringsmöjligheter i andra fjällområden.
Dag 3:
Nu går vandringen vidare från STF Helags fjällstation till STF Fältjägaren fjällstuga, dit är
det 12 km utmed markerad led. Framme vid fjällstugan tar stugvärd emot och under en
gemensam samling visar värden runt och berättar om hur det är att bo i STFs fjällstugor.
Måltider lagar familjerna på egen hand i stugans självhushållskök. Det finns ingen butik i
fjällstugan utan man får handla på STF Helags om man inte har egen mat med sig.
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Dag 4:
Idag fortsätter vandringen ner till Ramundberget. Den turen är 16 km på markerad led.
Ramundberget ligger vid vägs ände. Där finns ett stort fjällhotell och där intill står en
förbokad buss som kör deltagarna från Ramundberget kl. 16.30 tillbaka till
Ljungdalen/Kläppen. Bussfärden är sex mil och går över kalfjället på Flatruet.

UTRUSTNING
Utrustning som ingår

Utrustning vi
rekommenderar

Prova på-utrustning som stormkök, vindsäck, karta &
kompass för introduktionen ingår. Detta har guiderna
med sig.
Vandringskläder
•
•
•
•
•
•
•
•

Underkläder
Strumpor i ull
Skjorta eller T-shirt
Vandringsbyxor (undvik jeans)
Keps
Vandringskängor
Karta (kompass) framme
Mobiltelefon

Kläder i ryggsäcken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Underställ tröja och byxor
Skaljacka och byxor - regnkläder
En varm och go tröja
En tunn jacka - dun eller syntet
Vantar/handskar
Mössa
Halsduk eller buff
Regnkläder – jacka och byxor
Lätt ombyte och inneskor
Shorts
Termos och lunchmatsäck
Choklad/nötter eller frukt
Kåsa/mugg
Vattenflaska
Solglasögon
Solskyddsmedel
Stjärtlapp
Reselakan – kudde & täcke finns i stugan
Skavsårsplåster
Hygienartiklar
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• Myggmedel
• Personliga hygienartiklar
Hyra av utrustning

Se STFs medlemsförmåner

OM OMRÅDET
STF Helags Fjällstation är STFs yngsta station som ligger med utsikt upp mot Helagstoppen
(1797 meter över havet) och mot Sveriges sydligaste glaciär. År 1897 byggdes den första
stugan på platsen för att underlätta bestigningen av Helagstoppen, 750 höjdmeter ovanför.
Idag kommer skidåkare och vandrare i stora skaror för att göra om bedriften och njuta av
fjällstationens utbud av god mat, butik och en avkopplande bastu efter turen.
Trots det höga läget är det ändå grönt och blomsterrikt här under sommaren. Kanske är det
just därför som fjällräven trivs så bra här. Den hotade räven har sin kanske starkaste
population i landet just här.
STF Fältjägarens fjällstuga ligger på en karg och lättvandrad högfjällsplatå och på
dagsavstånd för vandring mellan Helags Fjällstation och Ramundberget. I fjällstugans
omgivningar finns ett utmärkt fiske. Fjällstugan har 20 bäddar och intill ligger en
stugvärdsstuga. För besökarna finns det hundrum och säkerhetsrum. Ingen butik. Här finns
en nödtelefon.
HITTA HIT
Vi tror att de flesta kommer med bil och kör hela vägen fram till Kläppens parkering. Det
finns buss från Östersund till Ljungdalen. Med buss kommer man bara till Ljungdalen, till
Kläppen är det 6 km. Taxi finns i Ljungdalen för sista biten till Kläppens parkering.
FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?
Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss.
Bokning: bokningen@stfturist.se
Bokning, telefon: 010 190 23 60
Frågor: fjalluffafamilj@stfturist.se
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