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Kläder

Regnjacka 1 Vind och vattentät jacka med huva

Regnbyxa 1

Vind och vattentät byxa. Gärna med dragkejda längs ben så 
att du inte behöver ta av kängorna för att ta av och på 
byxorna

Förstärkningsjacka 1 För värmeisolering. Dun, syntet eller tjockare fleece
Tjockare tröja 1 Fleece eller ull
T-shirt eler skjorta 1
Underställströja 1-2 Ull eller syntet
Underställsbyxa 1 Ull eller syntet
Vandringsbyxor 1
Underkläder 2-3 Ull eller syntet
Sockor 4-5 Ull eller syntet.
Handskar 1
Mössa 1
Keps, hatt 1 skydd mot sol
Buff 1
Vandringskängor 1
Lättare skor, sandaler 1 Att använda vid vad samt som lägersko
Solglasögon 1
Mygghatt 1 Rekommenderas om du är känslig

Bära och bo
Ryggsäck 1 65- 80 liter x
Ryggsäcksöverdrag 1 För att skydda ryggsäcken vid regnväder x
Vandringsstavar 1 parMinst 1 stav att använda vid eventuella vad. x
Packpåse/drybag 2-3 För att hålla kläder torra
Tält 1 Tält för fjällvandring x

Liggunderlag 1 Rekommenderar uppblåsbart. Enkla i cellplast finns att hyra x

Sovsäck 1
Tillse att den har en komforttemperatur utifrån dina behov. 
Temp kan variera ner mot 0 grader elelr någon minusgrad x

Mat och matlagning
Friluftskök 1 x
Gas 1 x
Kastruller, stekpanna 1 x
Tallrik 1 x
Mugg 1 x
Bestick, spork 1 x
Vattenflaska 1 x

Kläder skall skydda dig mot regn, vind, sol och hålla dig lagom varm. Lager på lager som enkelt kan 
regleras är en bra princip. Vi rekkomenderar ull före syntet då ull håller sig luktfritt längre samt 
isolerar värme även då det blivit fuktigt



Diskborste 1 x
Frukost mat 7 Ingår i priset
Lunchmat 8 Ingår i priset
Middagsmat 7 Ingår i priset

Snacks 8
Dagsportioner med nötter, choklad samt kex ingår i priset. 
Komplettera gärna med egna favoriter

Hygien och medicin
Handuk 1 lättorkad och liten
Tanborste 1
Tandkräm 1
Tvål 1

Egna mediciner 1
Ev medeciner du äter eller kan ha behov av. Tex allergier 
samt dina favorit värktabletter

Skavsårsplåster 1
Sporttejp 1 Bra att använda vid behov för att förebygga skavsår
Myggmedel 1

Öronproppar 1
Vindbrus i tältduken eller en snarkande tältkamrat kan 
påverka din sömnkvalitet

Övrigt (valfritt)
Telefon Vi vandrar till stora delar i område utan täckning
powerbank + laddsladd
Kamera
Kikare lätt
Karta


