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Pakkeliste Vinter 
Dette er en oversikt over hva vi mener er minimum å ha med seg på vintertur. Listen er delt opp i hva man skal ha på 
seg når man er ute, hva som skal være pakket i sekk avhengig om man skal sove ute eller inne og til slutt kjekt å ha. 
Pakk gjerne vanntett, med vanntettposer eller bæreposer som er knytt igjen. Det kan være flere ting du mener er 
lurt å ha med, men husk å vurdere plass og tyngde på sekk. Husk at ofte skal man også ha plass til fellesutstyr for 
patruljen.  
 
På kropp når man er ute gjelder 3-lagsprinsippet: 
 Innerst - Ull undertøy 
 Varmelag - Ull eller fleece 
 Skall lag - vind og vanntett jakke og bukse 
 Lue, votter og skjerf / buff  
 Sko som er store nok med gode ullsokker 
 Gamasjer (hvis du har) 
 Speiderskjerf 
Bruk gjerne bukseseler, ikke belte. Det skaper en bedre lufting / varmetransport rundt på kroppen.  
 
Pakket i sekk: 
 Toalettsaker  
 Håndkle / klut 
 Solbriller, solkrem 
 Eventuelt medisiner 
 Dopapir og håndrens 
 Tykk ullgenser 
 Ekstra sett ullstilongs, ulltrøye 
 Ekstra par sokker = antall døgn +2 
 Ekstra lue og votter 
 Tallerken, kopp, spisebestikk 
 Drikkeflaske med vann (gjerne termos) 
 Sitteplate 
 Lommelykt / hodelykt med ferske batterier 
 Fyrstikker (pakket vanntett - gjerne med litt "fyringshjelp") 
 Kniv 
 
For å sove ute: 
 Vintersovepose som tåler minst minus 10. Man kan bruke to soveposer i hverandre el. jervenduk. 
 Innerpose, hvis du har 
 Liggeunderlag (gjerne tykt el. dobbelt lag) 
 Tykke sokker og lue til å ha på seg når man sover 
 
For å sove inne på hytte: 
 Sovepose  
 Liggeunderlag 
 Tykke sokker til å ha på seg når man sover 
 
Kjekt å ha: 
Ting som er kjekt å ha, men tenk på hvor langt du skal bære ting. 
 Tøfler / tykke sokker til å bruke inne på hytten 
 Kortstokk / lite spill 
 Kosedyr (lite til tur ute, stort til hyttetur) 
 Pute 
 Skrivesaker 
 Fotposer 


