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Expedition Kebnekaise Runt 
En miniexpedition runt och i Kebnekaises högalpina landskap 
 

Under denna vecka kommer vi med turskidor och lite tyngre packning ge oss ut på ett 

äventyr bland höga berg och djupa dalgångar! Via Tjäktavaggi, Stuor Reaiddavaggi, 

Nallo-stugan och Vistasvaggi tar vi oss fram på skidor. Vi lämnar vinterledens 

markeringar och reser igenom mindre besökta delar av fjällkedjan. 

 

Vi bor på Kebnekaise fjällstation och i tält. Den här turen passar dig som gått många 

stugturer tidigare, vill lära dig mer om vintertältning och uppleva Kebnekaisefjällens lite mer 

avlägsna delar. Passa på att få uppleva äventyret som en vintertur i tält ger, med guidning 

och coachning av erfarna fjälledare. 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Mötesplats Kebnekaise Fjällstation 

Samling (tid/plats) 16:00 

Avslutning (tid/plats) Frukost, avfärdsdagen 

Deltagarantal (min/max) Minst 4 deltagare, max 10 

Minimiålder 18 



 
 

 2 (5) 

 

Erfarenhet God kondition, kunna vara aktiv utomhus under en hel 

dag. Du måste ha åkt en del turskidor innan och vara van 

vid vinterfjäll. 

 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi Kebnekaise, Tält  

Måltider Alla måltider ingår 

Ledare/Guide Veckan leds av erfarna certifierade Fjällguider 

Övrig Info Programmet kan ändras på grund av rådande väder-

/snöförhållanden eller annan oförutsägbar händelse.  

Avbokning kan ske fram till 30 innan ankomst, därefter 

sker ingen återbetalning av erlagt belopp.  

Minst 4 deltagare för att turen ska bli av. 

Uppnår inte arrangemanget minimiantal för 

genomförande ställs det in minst 4 veckor innan. 

 
PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1: Ankomstdag. Samling Kl. 16:00 och utdelning av gemensam utrustning, behöver 

man hyra skidor ordnar vi det nu. Kl 19:00 är det gemensam middag där guiderna 

presenterar sig för gruppen och visar färdplanen för veckan. 

 

Dag 2: 

En heldag utomhus, vi går igenom vintertältning, uppsättning av tältet, tips och trix hur 

man har det riktigt bekvämt i tältet. Matlagning och packning. Vi provar åka med pulkor, 

ryggsäckar och packar för avfärden. 

 

Dag 3:  

Vi kör igång direkt på morgonen, till vår första tältplats som ligger vid Kouperjokka. Vi 

borde ha gott om tid att göra i ordning vår lägerplats då första tältnatten alltid brukar ta 

lite extra tid att få till, innan rutinerna sitter. 

 

Dag 4:  

Vi går in mot Nallo Fjällstuga, via Stuor Reaiddavaggi, här blir landskapet mer dramatiskt 

och vi kommer tälta kring Nallostugan. Har vi tid över gör vi även här en kortare tur utan 

packning för att kunna få en bra överblick över denna otroligt vackra dalgång. 

 

Dag 5:  

Avfärd mot Vistasvaggi. Vi glider bekvämt ner från alpint landskap mot trädgränsen och 

Vistasstugan, vi fortsätter sedan längs Vistasvaggi, där djurlivet är rikt och utsikten 

fantastisk. Halvvägs till Nikkaluokta gör vi vår lägerplats.  
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Dag 6:  

Sista biten innan mål skidar vi genom Vistasvaggis frusna deltalandskap, här är det stor 

chans att träffa på älg och andra skogsdjur. Framme vid Nikkaluokta väntar 

skotertransport tillbaka till Kebnekaise fjällstation där vi kan ta en välförtjänt bastu och 

dusch. För att sedan avsluta vår färd tillsammans med en god tvårättersmiddag.  

 

Dag 7: 

Frukost och hemfärd. 

 
UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • Fjällpulka 

• Tält 

• All mat för veckan 

• Ryggsäck 75 L för den som inte drar pulka. 

• Liggunderlag, Cellplast ”vanliga, ej uppblåsbara” 

• 1 Kök per tältlag och bränsle 

• Första hjälpen kit 

• Vindsäck 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

Vid frågor och funderingar på utrustning, tveka 

inte ställa frågor via 

kebnekaise.sport@stfturist.se 

 

• Skalkläder, ofodrade är att rekommendera 

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

pannband och en varmare) 

• Två par handskar, Ett par tunnare och ett par 

riktigt varma. (många har tre par med sig) 

• Två par underställ (syntet eller Ull, Ull 

rekommenderas starkt) 

• Strumpor i ull eller syntet, två till tre par. Ett par 

tjocka och varma 

• Förstärkningsjacka (dun eller syntet) 

• Termobyxor / termoshorts (dun eller syntet) 

• Fleecetröja eller annat mellanlager 

• Termos, 1 liter 

• Vattenflaska 1 liter (stor öppning, gärna isolerad) 

• Skavsårstejp 

• Kamera 

• Eget snacks man tycker om (även ”kvällsgodis”)  

• Solglasögon och skidgoggles 

• Pannlampa (finnas att hyra) 

• Extra batterier för pannlampa 

• Pjäxor (Finns att hyra) 

mailto:kebnekaise.sport@stfturist.se
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• Turskidor med stighudar (Finns att hyra) 

• (Har du Skidor, men inga stighudar ingår hudar) 

• Sovsäck, antingen två st 3 säsongs eller en för 

vintersäsong. 

• Eget uppblåsbart liggunderlag kan vara skönt 

• Kåsa, spork   

 

Bra att ha • Duntofflor, ”camp slippers”  

• Fuktspärr för fötterna, antingen för ändamålet 

utformade strumpor, eller en passande plastpåse 

• Öronproppar (blåser det är det ganska skönt ha 

när man ska sova) 

• Bra packpåsar 

• Powerbank 

• Buff eller ”tube”. Funkar som pannband men kan 

dras över ansikte eller användas för täcka igen 

glipan, hals och nacke. 

 

Du får lämna bagage på Kebnekaise, så vill man ha med 

sig en extra tröja att ha på avslutningsmiddagen så 

fungerar det utmärkt. 

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

rabatt i vår uthyrning 

 

OM OMRÅDET 

 

 

Kebnekaises högfjällsområde i Kirunafjällen är ett av Sveriges högsta fjällområde. Hit har 
människor sökt sig för att bestiga Kebnekaise i över 100 år. Idag är området känt för att 

innehålla både svåra och utmanande alpina äventyr, men också lättillgängliga turer för 
semi-nybörjare i en miljö du inte hittar nära någon annan fjällanläggning.   
Fjällstationen ligger i väglöst land och nås genom 20 km färd, antingen vandring eller 

skidåkning, beroende på säsong. Startpunkten för ditt Kebnekaiseäventyr börjar i  
Nikkaluokta, som ligger ca 1 h bil eller bussfärd från Kiruna. 

 
Fjällstationen har full service och erbjuder restaurang med fullständiga rättigheter, bastu, 

servicehus för dig som vill laga din egen mat. 
 

Guidekontoret finns för att erbjuda dig som gäst ett fantastiskt äventyr eller supporta dig 
som vill gå själv, men behöver hyra utrustning eller få information om området.   
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HITTA HIT 

 

Tåg eller Flyg till Kiruna, sedan buss mot Nikkaluokta  

Sedan skotertransport till Kebnekaise Fjällstation alt. Skidåkning 19 km efter välmarkerad 

vinterled. 

 

Skotertransport bokas lättast via: 

http://nikkaluokta.com/fjaelltransport 

 

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.  

 

Bokningen: 

E-post: bokningen@stfturist.se 

Telefon: 010 190 23 60 

 

STF Kebnekaise Fjällstation, guidekontoret: 

Kebnekaise.sport@stfturist.se 

 

 
 

http://nikkaluokta.com/fjaelltransport
https://nikkaluoktaexpressen.se/

