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Kebnekaise - Topptursdagar 
 

Kebnekaises närområde med fyra av våra vackra 2000 meters toppar är kulissen och 

lekplatsen för denna långhelg. Med hjälp av stighudar och stegjärn kommer vi 

försöka ta oss an de bästa åken i området. Vi har Kebnekaise Fjällstation som bas och 

kommer kunna njuta av bastu och god mat. Våra guider har flera säsongers 
erfarenhet av Kebnekaise och kommer göra allt för att ni ska få uppleva fina turer 

och utsikter som bara finns kring Kebnekaises högfjällsområde 
 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Mötesplats Kebnekaise Fjällstation 

Samling (tid/plats) 14:00 

Avslutning (tid/plats) Frukost, avfärdsdagen 

Deltagarantal (min/max) Minst 4 deltagare, max 12 

Minimiålder 18 

För vem? Dig som vill uppleva fin skidåkning men kanske inte de 

brantaste åken. Fokus på bra skidåkning och trevliga 

turer. Bestigning av Kebnekaise via Östra Leden är ett av 

målen. 
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Erfarenhet Van offpistskidåkare som klarar av varierade 
snöförhållanden och har god kondition. Nybörjare på 

topptur brukar klara sig bra. 

 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi ingår, del i flerbäddsrum. Kan uppgraderas till  

2 bäddsrum, 4 bäddsrum, Linneset ingår 

Måltider Alla måltider ingår 

Transport Ingår Ej, bokas separat via Nikkaluokta Alltransport 

Ledare/Guide Certifierade Fjälledare  

Övrigt 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.  
Uppnår inte arrangemanget minimiantal för 

genomförande ställs det in minst 3 veckor innan. 

 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1: Ankomstdag. Samling kl 14:00 och utdelning av gemensam utrustning och behöver 

någon hyra skidor ordnas det samtidigt. Därefter genomföras en lavinclinic.  

Kl 19:00 är det gemensam middag då guiderna presenterar sig mer för gruppen och visar 

färdplanen för veckan. 

 

Dag 2:  

Heldag ute på fjället, och vi gör något av de klassiska åken kring fjällstationen.  

 

Dag 3:  

Heldag ute på fjället. Beroende på väder kanske vi försöker oss på Kebnekaises topp.  

 

Dag 4:  

Den klassiska Sydtoppendagen. Om vädret varit med oss hela tiden så brukar vi försöka 

göra en bestigning av sydtoppen denna dag, för att sedan avsluta kvällen med middag på 

fjällstationen. 

 

Dag 5:  

Efter frukost är det fritt för hemresa eller om man vill stanna någon extra dag och fortsätta 

topptura på egen hand. 

 

Är vädret dåligt brukar vi alltid kunna göra roliga aktiviteter ändå. Lämpar det sig inte att 

åka skidor så brukar vi packa ner stegjärn och isyxor och bege oss ner för att isklättra eller 

fördjupa oss i lavinkunskap och fjällsäkerhet. 
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UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • All säkerhetsutrustning 

• All mat för veckan 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Skalkläder, ofodrade är att rekommendera 

• Pjäxor med gå-läge (finns att hyra) 

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

pannband och en varmare) 

• Två par handskar, gärna ett par tunnare, vindtäta 

att använda när vi går uppåt och ett par varmare 

att åka ned i. 

• Två par underställ (syntet eller Ull) 

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

• Förstärkningsjacka (dun eller syntet) 

• Fleecetröja eller annat mellanlager 

• Lavinutrustning (Om du har egen) 

• Termos 

• Vattenflaska (isolerad är optimalt) 

• Skavsårstejp 

• Eget snacks man tycker om 

• Solglasögon, goggles 

• Pannlampa (finnas att hyra) 

• Ryggsäck, 35-40 liter  – Finns att hyra 

• Extra batterier (AAA) 

Bra att ha • Kamera 

• Värmeshorts – Dun eller primaloftshorts 

 

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

rabatt på skidhyran 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. 
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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.  

 

HITTA HIT 

 

Tåg eller Flyg till Kiruna, sedan buss mot Nikkaluokta  

 

Nikkaluoktaexpressen trafikerar både flygstationen och tågstationen. 

https://nikkaluoktaexpressen.se 

 

Skotertransport bokas via: 

info@nikkaluokta.com  

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

 

kebnekaise.sport@stfturist.se 

 

Bokning: bokningen@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010 190 23 60  
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