
Information 

Resan hit 
Tåg 
Gällande att ta tåget hit så är det ett smidigt resesätt, en pirra med sin dyklåda och en väska med 

dräkt och underställ så är du hemma. Sängkläder ingår i tågbiljetten. Det ingår även handduk och 

tillgång till dusch om du väljer sovkupé. 

Det går nattåg (inga byten) från Stockholm direkt till Narvik, Göteborg-Narvik: 1st byte i Stockholm 

eller Boden. Samma gäller från Malmö-Narvik: 1st byte i Stockholm eller boden.  

Jag hämtar er på stationen i Narvik för transport till Galten. 

Flyg 

Välj flygplats Harstad-Narvik, Evenes. Det är en liten flygplats där det är att gå rakt ut till 

shuttlebussen som väntar att ta er till Narvik (Gå av på Scandic hotell), väl i Narvik hämtar jag er för 

transport till Galten. 

Bil 
Packa bilen och börja rulla norrut, om ni kör i Sverige så kan ni åka Inlandsvägen väg 26/E45 norrut 

och njuta av Sverige med grön skog och mark samt hus med röda knutar, sen tar ni vänster på E10 

mot Kiruna. Väljer ni att istället att åka enbart motorväg så väljer ni E20/E4 norrut och svänger 

vänster i Töre och då har ni ca 6h kvar beroende på väglag och kaffebrist. 

Åker ni i Norge så kör ni E6 norrut eller E10 söderut och drar handbromsen i Narvik. 

Tänk på att ta god tid på er, det händer mycket utmed våra vägar. Ladda med kaffe och fika och släng 

på den bästa spellistan. P.S Lägg till några extra låtar 🙂 

Utrustning 
Tänk på att jag har dessa saker att hyra/köpa på plats: 

− Flaskor 

− Bly 

− Kalk 

− Sängkläder och handduk 

Väder 
Narvik är inte känt för sitt tropiska klimat så ta gärna med tjocktröja/jacka (även sommartid, kan slå 

om fort) även en tunn mössa är aldrig fel. Kommer ni hit på våren/hösten så ta med en tjockare jacka 

och varmare mössa.  

Kom ihåg 

Torrdräkt+Underställ, Primärlampa, Tofflor att ha på däck när man skruvar utrustning, badkläder till 

bastu. 


