Skitouring i Kebnekaiseområdet
Topptursvecka i Kebnekaise med fokus på bra skidåkning. Vi bor några nätter på fjällstationen
och några nätter i Tarfala (och eventuellt någon natt i någon av de andra stugorna). En dag siktar
vi (om vädret tillåter) mot Sydtoppen. I övrigt åker vi skidor runt om i massivet, både på
glaciärerna och andra legendariska åk.
Tidpunkt: fem dagar; 21-25 april 2017
Plats: Kebnekaise
Avgift: 650 euro. Boende cirka 300 euro (Kan bli lite billigare, beroende på boende form samt
antal deltagare). Vi bokar boendet i stugorna och på Kebnekaise fjällstation. Dessa kostnader
tillkommer. (samt kostnader för resor, kost och logi som deltagarna fixar själva om inte annat
anges i programmet)
Instruktör: Josef Westerlund, David Nyberg, Carl-Gustaf Gustavsson
Innehåll: Toppturs vecka i Kebnekaise och Tarfala området. Utgående från väderförhållanden
och gruppens önskemål bygger vi upp dessa dagar. Vi tittar på hur vi rör oss uppför och utför på
glaciär, firar ned till olika åk samt funderar på navigering och lavinkunskap i alpin miljö.
Personlig utrustning: Topptursutrustning, 40 liters ryggsäck, utrustning för stugtur i Svenska
fjällen. Sele, stegjärn, alpin isyxa, 3 prusik rep, 5 skruvkarabiner, 2 120cm slingor, repbroms. All
klätterutrustning kan hyras. Lavin utrustning (kan även hyras)
Kontaktuppgifter och anmälan: josef.westerlund@dkvarnen.fi, Tel: +358 50-3775860
Minimi antal deltagare: 6-8 stycken
Dead-line för anmälan: 1 November 2016
Avgiften faktureras: Efter sista anmälningsdatum
Allmänna villkor för avbokning: Om avbokningen sker mer än 40 dygn före startdatum betalas
hela avgiften tillbaka, bortsett från 50 euro i expeditionsavgift. Om avbokningen sker 20-39 dygn
före startdatum betalas halva avgiften tillbaka. Om avbokningen sker 1-19 dygn före startdatum
får man inget tillbaka. I vissa fall kan specifika avbokningsvillkor bli aktuellt, men då meddelas

det inom ramen för respektive kurs/resa.

Övrig praktiskt information:
-

Deltagarna står själva för de försäkringar som behövs.
Behöver du hyra utrustning kan det löna sig att höra av sig till den ansvarige för tips om
var man kan hyra.
Mer detaljerad praktisk information får deltagarna när det närmar sig.

