
Villmarkscamp for ungdom 

5 dagers tur- og villmarksopplevelse i indre Troms! 

Vil du ha nye utfordringer og lære å leve som en villmarking? Vil du bo i telt, fiske, bære 
egen oppakning, oppleve flott natur og få nye venner? Vil du følge i Monsens fotspor 
gjennom indre Troms, og besøke Treriksrøysa, stedet der Norge, Finland og Sveige møtes?  

Bli med på Villmarkscamp 15.-19. august 2022! 

Ishavskysten friluftsråd inviterer ungdom i alderen 14-17 år på gratis Villmarkscamp 15.-19. 
august 2022 i indre Storfjord, mot grensa til Sverige og Finland.  

Vi skal gå fra Rognli i Signaldalen til Galggojávrri (E8, grense Norge-Finland).  Vi skal først og 
fremst ha det gøy, oppleve villmarkslivet, overnatte i telt og på hytte, og bli bedre kjent med 
naturen. Det blir mulig å fiske underveis, og vi skal få kunnskap om hvordan man kan 
overleve i naturen. Vi bærer med oss «heimen» vår på ryggen hele uka, og du må selv bære 
egen oppakning.  

Det er en fordel om du har noe erfaring med friluftsliv, og du må like å være ute. Deltakerne 
må selv være i stand til å gå med egen oppakning over fem dager (fem gå-etapper). Husk at 
hver deltager også må beregne å bære litt fellesutstyr i sin oppakning. Det er viktig at du ikke 
pakker sekken smekkfull når du drar hjemmefra, men at du har plass i sekken til litt felles 
mat og utstyr når du kommer til Rognli i Signaldalen. Det blir felles busstransport fra Tromsø 
til Rognli, og bussen stopper noen steder underveis for å plukke opp deltagere. 

Program uke 33: 
Mandag 15.08 Tirsdag 16.08 Onsdag 17.08 Torsdag 18.09 Fredag 19.08 
Rognli – 
teltplass 
Parasdalen 

Ca. 8 km 

Teltovernatting 

Teltplass 
Parasdalen – 
Skjerdalen 

Ca. 8 km 

Teltovernatting 

Skjerdalen – 
Golda 
(+kveldstur til 
Treriksrøysa) 

Ca. 8 km (+ 3 
km én vei) 

Sover i hytte 

Golda – 
teltplass Goallá 

Ca. 5-6 km 

Teltovernatting 

Teltplass Goallá 
– E8 ved 
Gálggojávri 

Ca. 7-8 km 

Hjemreise 

 



Dag 1: Mandag 15. august 

Kl. 08.45 Oppmøte Fr Nansens plass, Circle K, i Tromsø for deltakere fra Tromsø og 
Karlsøy. 

Kl. 09.00 Bussavgang fra Fr Nansens plass, Cirkle K. 
Kl. 10.00 Stopp for påstigning: Nordkjosbotn, veikroa 
Kl. 10.30  Stopp for påstigning: Hatteng, Cirkle K/Coop Prix 
Kl. 11.00 Ankomst Rognli, P-plass Signaldalen. Velkommen, presentasjon, informasjon 

og oppstart. Vi pakker ferdig sekkene og starter vandringen oppover 
Parasdalen. Lunsj – ta med egen matpakke.  

Kl. 12.30  Avmarsj fra Rognli i Signaldalen. Underveis blir vi kjent med kartet og bruker 
det fortløpende. Vi ser etter spor av dyr og modne bær. 

Kl. 18.00 Vi finner oss en fin teltplass, og lager camp. Vi lager middag og koser oss i 
campen. 

Kl. 23.00 Ro i campen. 

Dag 2:  Tirsdag 16. august  

Kl. 08.00 Vekking og frokost. Nedrigging av teltleir – pakking av sekk. 
Kl. 10.00 Vi går videre til Gappohyttene. På hyttetunet kan det passe fint å spise 

lunsjen.  
Etter lunsjen og en god pause rusler videre mot idylliske Skjerdalen.  
I Skjerdalen slår vi leir. Vi spiser en god middag og koser oss rundt bålet.  

Kl. 23.00  Ro i campen. 

Dag 3:  Onsdag 17. august  

Kl. 08.00 Vekking og frokost. Nedrigging av teltleir – pakking av sekk. 
Kl. 10.00 I dag skal vi gå til Goldahyttene, hvor vi skal sove inne for de som vi. Det er en 

fin tur i åpent lende med utsikt i alle retninger. Siste biten mot Goldahyttene 
må vi holde øynene åpne for modne multer. Når vi har spist og rigget oss til i 
hyttene blir det tur til Treriksrøysa. Vi går langs Golddajávri på fin sti til enden 
av vannet hvor punktet for møtet mellom Norge, Sverige og Finland er. Det er 
mulig å gå rundt røysa, selv om den ligger i vannet. På kvelden blir det 
hyttekos inne på Goldahytta.  

Kl. 23.00 Ro i hytta. 

Dag 4: Torsdag 18. august 

Kl. 08.00 Vekking og frokost. Rydding og vasking av hytta – pakking av sekk. 
Kl. 10.00 I dag skal vi gå fra Goldahyttene, og oppover langs fjellet Goldabákti. Det er en 

stigning på ca 350 m, men vi tar den i rolig tempo og når vi kommer opp blir vi 
betalt for strevet. Dagens etappe er ikke så lang, og vi slår teltleir ved et av de 
fine vannene på høydedraget. Her kan man få en skikkelig god 
høyfjellsfornemmelse, og kanskje få testet fiskelykken. Hvis værgudene skulle 
komme med skikkelig dårlig vær, kan vi velge den lavere traséen gjennom 
Finland og Malla Naturpark.  

 



Dag 5: Fredag 19. august  

Kl. 08.00 Vekking og frokost. Nedrigging av teltleir – pakking av sekk. 
Kl. 10.00 I dag fortsetter vi turstien i nordøstlig retning mot Gálggojávri. Oppe på 

høyfjellsplatået har noen av vardene som merker turstien fått egne navn; 
Storvarden som er over 2 meter høy, Kjøttkvernvarden som har egen 
kjøttkvern og Ovnsvarden med ovn! De siste kilometerne mot campens 
endepunkt går i slakt terreng nedover.  
På P-plassen ved Gálggojávri, avsluttes årets Villmarkscamp, og vi blir hentet 
med buss.  

Kl. 14.00 Avgang buss til Hatteng, Nordkjosbotn og Tromsø. 

Med forbehold om endringer i programmet. Mer detaljert program sendes ut til deltakerne 
når campen nærmer seg.  

Vi etterlater våre leirplasser #likefinsomfør. Garantert med mange nye minner, erfaringer og 
bekjentskaper i sekken! 

Til info: Det er mulig vi har med oss noen kløvhunder på turen. Deltakerne må bidra til å ta 
vare på våre firbeinte turkompiser og arbeidskamerater (med mindre man er allergisk).  

Mat: All mat er inkludert. Vi baserer oss på Drytech (frysetørret mat) til lunsj, mens frokost 
og middag lager vi selv. Vi ber deltakere/foresatte å melde inn allergier og evt. 
forhåndsregler/ medisiner/ hensyn i god tid før campen finner sted.  

Alle må ta med matpakke og evt. energibar/tursnacks til 1.etappe, klar i sekken. 

Utstyr: Forslag til fullstendig utstyrsliste sendes ut til deltakerne i god tid før campen. Husk 
at det er mulig å låne deler av utstyret fra utstyrssentralen i din kommune, sjekk dette i god 
tid. Vi stiller med fellesutstyr som matlagingsutstyr, telt, fjellduk, osv., men du må være med 
å bære utstyret. 

Transport: Felles busstransport vil bli satt opp fra henholdsvis Tromsø og Nordkjosbotn for 
deltakerne. Tromsø: oppmøte 09.00 ved Circle K, Nansens plass Tromsø. Vi setter også opp 
buss for retur fra Gálggo (E8) til Nordkjosbotn og Tromsø. 

Pris: Villmarkscampen er gratis. Det er inkludert tre måltider per dag - frokost, lunsj og 
middag. Dette er takket være tilskudd fra Gjensidigestiftelsen!  

Påmelding: www.deltager.no/event/villmarkscamp2022 påmeldingen er åpen fra onsdag 18. 
mai. Det er begrenset antall plasser, så her gjelder det å være rask! 

Påmeldingsfrist: 01.07.2021 

Kontaktperson: Toril Skoglund, Ishavskysten friluftsråd: tlf. 481 38 292, 
torilskoglund@ishavskysten.no 

 


