UTRUSTNINGSLISTA:
Det här är första vandringen vi gör där vi har en fast bas och endast gör dagsetapper. Det ställer givetvis helt andra, och lättare, krav på utrutningen som ni skall ha med er. 
Eftersom ni inte behöver ha all packning på ryggen hela tiden så kommer jag inte att ta hänsyn till vikt, volym och antal av varje sak, utan tar här bara upp den utrustning som skall vara med. Tänk bara på att rummen är små……
Ni behöver inte ta med broddar, Torrskodd eller annan säkerhetsutrustning. Jag tänker inte heller packa ner någon säkerhetslina i år.
MEN underskatta inte vandringen. Vi rör oss i fjällmiljö där vädret skiftar blixtsnabbt. Det kan lika gärna vara 30 grader varmt som blåsigt och snö/hagel. Fördelen i år är att vi har tillgång till torkrum varje kväll.
Om någon har en Thermacell så får ni gärna ta med den. Jag räknar med att det kan vara mycket mygg pga sen snösmältning, mycket vatten i markerna och nu värme.
UTRUSTNING
Evas  grupprylar
Ryggsäck

Regnskydd till ryggsäcken

Liggunderlag tunt

Vandringsbyxor 

Vandringsjacka 

Regnjacka, om ni inte har Gore Tex jacka 

Regnbyxor

Vindjacka

Kängor

Underställströja

Polotröja av underställstyp. Gärna merinoull.

T- shirt , gärna i merinoull

T-shirt funktionsmaterial

Tunn dunjacka eller annat varmt mellanlager

Fleecetröja

Vandringsstrumpor

Sockar

Långkalsonger

Trosor

Sport BH Merinoull

Sport BH

Kläder för kvällarna

Vantar/handskar. Gärna i ull, inte läder

Keps eller annan mössa med brätte

Toppluva

Kök med vindskydd

Gryta

Bränsle till köket

Kåsa

Lillkåsa (går att köpa på fjällstationen om du inte har)

Sked med långt skaft

Tändsticksask (vattenpackad)

Vattenflaska alt lunga

Badkläder

Handsprit

Solskydd med hög faktor

Lakan 

Tvål, schampo 

Tandborste, tandkräm

Tvättmedel (liten flaska)

Silvertejp

Toarulle*

STF Medlemskort  

Myggmedel

Karta
X
Kartfodral
X
GPS
X
GPS-kartor 
X
Nödsändare
X
Kompass
X



*Behöver inte vara en hel toarulle, men lite papper är alltid bra att ha i ryggsäcken
Följande kan vara NICE TO HAVE. 

Solglasögon 
Impregnering till kängorna
Egen Karta 
Kikare
Extra T-shirts. Här är bomull helt ok
Handledsvärmare 
Bok
Anteckningsmateriel
Fickflora /fåglar
Nål och tråd
After sun creme
Kamera
Vandringsstavar. Inget krav på trugan
Dammasker
Buff
Kniv
Handvärmare (engångs eller återanvändbara)
Myggnät
Andra ”bra å ha” prylar enligt egna önskemål
Gummistövlar
Vanliga skor (typ gym,paskor) att vandra i
Termos
Matlåda

I Storsätern finns en handelsbod – Fjällbua, och på Fjällstationen finns det också möjlighet att komplettera utrustningen




SJUKVÅRDSUTRUSTNING. (Det här har jag med mig)
Ta med det vanligaste för enkla tillbud och glöm ej personliga mediciner
Zoomig Nasal (migrän)
Optiplast
Fästtejp
Skumgummiplatta
Plåster
Compeed
Veterinärlinda
Synål
Otrivin nässpray
Brännskadeförband
TABLETTER:
Rinexin
Alvedon 1 mg
Iprén kapslar
Resorb
Morfin


KAMERAUTRUSTNING
Kamera Nikon 810
Objektiv Nikon 20-70
Regnskydd
Gorillastativ
Putsdukar
Fjärrutlösare
Gråfilter


