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Grövelsjön – Familjevecka för barn och unga 

med downs syndrom  
 
STF Grövelsjön Fjällstation bjuder in till familjevecka i fjällen för barn och unga med downs 

syndrom. Varje dag erbjuds valmöjlighet mellan olika aktiviteter som är nära kopplat till 

sköna fjällupplevelser och är anpassade för hela familjen. 
 

Det väntas massor av spännande äventyr tillsammans med gamla och nya vänner, där 

ledarna har stor erfarenhet av att anpassa innehållet till gruppens och individernas behov. 

På dagarna gör vi dagsturer av varierade längder till de bästa utflyktsmålen i området. På 

kvällarna är det blandat med anordnade gemensamma aktiviteter samt egen tid med mys i 

sällskapsrummen, spel och lekar. 

 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Mötesplats STF Grövelsjön Fjällstation  

Samling (tid/plats) 17.30 i Norska rummet  

Deltagarantal (min/max) Min 15/max 70 

Minimiålder Från 8 år 
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För vem? För alla som vill leka, koppla av, vandra och springa, 

umgås och ha kul på sommarfjället. 

Erfarenhet Ingen tidigare erfarenhet krävs. Vandringarna vi gör 

erbjuds i varierande längder i kuperad fjällterräng. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi i vald rumstyp.  

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, lunchpaket och middag samt 

tilltugg på olika aktiviteter.  

Ledare/Guide Certifierade Fjällguider + fjälledaraspiranter 

Övrigt Bastu, WIFI, lekrum, gym, sällskapsrum med spel och 

böcker finns på fjällstationen. 

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. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1 Ankomstdag  

Incheckning är möjlig från kl. 15.00 

Vi ses kl. 17.30 för välkomstmöte och middag.  

Kommer du senare till fjällstationen går det självklart bra att äta middag vid annan 

tidpunkt. Hör av dig i god tid och meddela din beräknade ankomsttid så underlättar det 

vår planering inför din ankomst. 

 

Kom ihåg att meddela specialkost i förväg. 

 

Dag 2–6 

Dagarna fylls med turer och aktiviteter där det erbjuds såväl en kort ca. 3-5 km som en 

något längre tur ca. 6-10km varje dag. En av dagarna är en gemensam aktivitetsdag där vi 

också passar på att erbjuda medföljande syskon en egen tur med ledare. 

Flera kvällar innehåller kvällsaktiviteter samt ett kortare informationsmöte inför 

nästkommande dag (där en ur familjen deltar). 

Välkomstmejl och program skickas ut ett par veckor innan ankomst och finns uppsatt på 
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fjällstationen.  

Aktiviteterna kräver föranmälan vilket görs på plats vid entrén genom att skriva sina namn 

på anmälningslistan senast kl. 18.00 dagen före aktuell aktivitet.  

 

Dag 7:  

Frukost, utcheckning senast klockan 10. 

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • Vindsäck (fördelas på gruppen) 

• Första hjälpen (ledaren) 

• Aktivitets-specifik utrustning  

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Strumpor i ull och underkläder i ull/syntet  

• Tröja som lätt torkar  

• Vandringsbyxor  

• Vandringskängor/ stövlar/ gympaskor med 

grovmönstrad sula för torra/varma dagar 

• Skal-/regnkläder  

• Varm tröja  

• Mössa  

• Handskar/vantar  

• Halsduk/buff  

• Ryggsäck 30-40L gärna att alla har en egen liten 

säck  

• Mugg/kåsa  

• Vattenflaska samt termos med varm dryck  

• Matlåda för att packa lunchpaket i  

• Sitt-/liggunderlag  

• Solglasögon 

• Solskydd 

• Myggmedel  

Bra att ha • Innetofflor  

• Kamera  

• Sitt eget favoritsnacks på turerna  

 

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. 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 

10% för STF-medlemmar 

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
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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. Mer information finns på 

https://www.graenslandet.se/sv/ 

 

HITTA HIT 

 

Se STF Grövelsjön hemsida – Hitta hit  

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-grovelsjon-fjallstation/hitta-hit/ 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

Bokning: bokningen@stfturist.se / 010 190 23 60 

Kontakt, Anläggningen STF Grövelsjön Fjällstation: grovelsjon@stfturist.se / 010 190 24 30 
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