
Med reservation för ändringar och tiderna är cirka tider. 
	

 
 
 

Program för Vemdalens Vandringshelg 2021 v. 31 
Här hittar du hela schemat för Vemdalens vandringshelg den 5-8 augusti. 

 
 
Torsdag 5 augusti 
Ankomstdag. Incheckning på det valda boende. 
Halvdag.   
11:00 Avfärd från Vemdalsskalets Högfjällshotell med busstransfer. 
11:15 Avfärd från Storhogna Högfjällshotell & Spa med busstransfer.  
11.30 Avfärd från Storhogna vägskäl med busstransfer. 
11:45 Avfärd från Klövsjöfjäll Hotell & Konferens med busstransfer.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12:00 Samling vid Fettjan. Där serveras en lunch över öppen eld och en genomgång av 
vandringshelgens vandringsture görs. Vidare följer en historiska berättelser om Fettjan 
och föbodlivet som levdes här en gång i tiden. När magen är mättat och vi har fått oss 
en historia information börjar vi göra oss redo för dagens ettapp. 
14:00 Vandring från till Fettjeåfallet längs med ån Fettjan.  
15:30 Fika vid fallet. Här serveras kokaffe/te och en gobit. 
16:00 Fortsatt vandring tillbaka till vägen där bussen väntar. 
17.30 Avfärd tillbaka till erat boende 
 
Fredag 6 augusti 
Heldag. 
08:00 Avfärd från Klövsjöfjäll Hotell & Konferens med busstransfer. 
08:15 Avfärd från Storhogna vägskäl med busstransfer. 
08.30 Avfärd med buss från Storhogna Högfjällshotell med busstransfer. 
08.50 Avfärd från Vemdalsskalets Högfjällshotell med busstransfer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
09.45 Samling vid Nysätern, Sonfjällets Nationalpark. Guiderna berättar om 
nationalparkens historia samt flora och fauna, bland annat det 9500 år gamla trädet 
Old Rasmus. 
12.30 Lunch. 
13.30 Fortsatt vandring i nationalparken.  
16.30 Avfärd från Nysätern tillbaka till ert boende. 
 
Lördag 7 augusti 
Heldag. 
08:30 Avfärd från Klövsjöfjäll Hotell & Konferens med busstransfer. 
09.00 Avfärd från Vemdalsskalets Högfjällshotell med busstransfer. 
09:15 Avfärd från Storhogna Vägskäl med busstransfer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
09.45 Vandring till Fallmoran. Från Storhogna Högfjällshotell tar vi oss över kalfjället till 
Samevistet och vattenfallet Fallmoran. 
12.00 Lunch över öppen eld. 
13.30 Vandring från Fallmoran tillbaka till Storhogna. 
16:30 Avfärd från Storhogna tillbaka till ert boende. 
 
Söndag 8 augusti 
Vandringskarta ingår med möjlighet att vandra på egen hand, det finns 16 härliga 
vandringsturer att välja på. Anpassa din vandring efter dina egna önskemål, gå till 
något av våra fem vattenfall eller varför inte passa på att unna er en spadag och 
återhämta dig på Storhogna Högfjällshotell & Spa.  
 
Packlista för helgen på nästa sida. 
 
 
 



 
 
 

 
Packlista inför Vemdalens Vandringshelg 

 

Under Vemdalens vandringshelg har du alltid en proffsig guide med dig som 
visar er vägen och berättar om naturen men ryggsäcken får du bära själv. 
 
Innan det är dags att ge sig ut på tur gäller det att packa ryggsäcken rätt. I 
fjällen kan vädret vara mycket varierande med sol ena stunden och regn den 
andra. Det gäller alltså att vara förberedd med rätt utrustning för att 
vandringsupplevelsen ska bli så lyckad som möjligt. Nedan har vi satt ihop 
en packlista med utrustning som är bra att packa ner inför vandringsturen. 
 
Packa ner: 

• En bekväm ryggsäck (midjebälte för avlastning är att rekommendera). 
• Lunchpaket får du på bussen och skall få plats i ryggsäcken. Vi 

rekommenderar att ni tar en ryggsäck per person. 
• Tallrik & bestick samt kåsa, då vi vill spara in på plasten och skräpet, 

ber vi er att ta med detta. 
• Ett par vandringskängor med en stabil sula och bra vriststöd. 
• 1 liters vattenflaska (gärna större beroende på väder och temperatur). 
• Solglasögon. 
• Hatt eller keps, det är skönt att ha om det är varmt eller om det blir 

regn. 
• Extra t-shirts i funktionsmaterial, det är skönt att kunna byta till en torr 

tröja under dagen om du blir svettig eller blöt. 
• Lätt regnställ som är vindtätt, vädret slår om fort så även om det ser 

fint ut på morgonen kan det ändras. 
• Extra vandringsstrumpor, skönt att kunna byta om du blir blöt. 
• Första förband med skavsårsplåster, värktabletter och plåster. 
• Kikare, för att kunna njuta maximalt av fjäll och skog:) 
• Kamera. 
• Laddad mobiltelefon. 
• Mellanmål, choklad, bars, frukt, jägarblandning (russin och nötter). 
• Förstärkningsplagg. 

 
Om du vill: 

• Karta  
• Kompass 

 
 
Kontaktinformation  
Jan-Ola Dillner, guide  
070-675 16 94  
 
Frågor om helgen  
Destination Vemdalen/Turistinformationen Vemdalen 
0684-300 01 


