
 

Få styr på dit grej 
 

Pakkelisten er vejledende – tjek vejrudsigten og pak derefter! 

På kroppen 
o Rygsæk, optimalt 50 – 65 liter (Forsøg at pakke den så let som mulig og vurder nogle dage forinden hiken, 

hvad vejret dikterer, du skal medbringe) 

o Vandresko/støvler + et par klipklappere eller sandaler til at skifte med ved ophold og i lejren 

o Åndbart inderlag (Uld eller syntetisk) 

o Bukser eller shorts (Lange bukser er gode at have til lejren – mod kulde og myg) 

o T-shirt (Undgå gerne strop-bluser og tanktops - det er rart med et lille ærme, der beskytter huden mod 

friktioner fra rygsækken) 

o Mellemlag - eventuelt fleece, dun eller fiber 

o Skal-/regnjakke og regnbukser 

o Sokker, vi anbefaler uld (Tykke/tynde. Mest af alt er det vigtigt, at du har testet dem i dit fodtøj og at du kan 

holde dine fødder tørre) 

o Ekstra undertøj – det lange uldundertøj hvis du er kuldskær om natten 

o Fingervanter til de kolde aftener og eventuelt en tynd hue til også at kunne sove med – den holder på 

varmen. 

o Badetøj – hvis du bruger det - + hurtigtørrende håndklæde 

o Kasket/hat/solbriller/bandana 

 

I rygsækken 
o Vandtæt opbevaring, gennemsigtige plastik sække eller drybags (Også gerne til rutekort og mobil hvis vejret 

bliver vådt) 

o En brænder/jetboiler + gas + ild (I skal kun bruge den til at koge vand til kaffe/the/kakao – gå gerne sammen 

om denne post og forhør dig på Facebook gruppen ”Deltagere Thy Hike”, hvis du er afsted alene) 

o Kaffe/the-breve 

o Snacks! (Uundværlige når man er ved at gå sukkerkold) 

o Kniv, ske, gaffel, tallerken og kop (Én, som du også kan spise suppe af) 

o Et lille viskestykke til at vaske dit service op med 

o Drikkedunke til minimum 2 liter vand – Mulighed for at fylde op morgen og aften 

o Kontanter (Eller MobilePay – i så fald skal der også medbringes powerbanks (i flertal) da der ikke er mulighed 

for at lade sin telefon op nogen steder) 

o Telt, hængekøje eller tarp (Har du tilmeldt dig hiken alene, anbefaler vi at du i gruppen på Facebook hører 

ad, om der er andre, der vil dele telt og dermed vægt med dig) 

o Sovepose + lagenpose (kan undlades, men er både praktisk og giver dig et par ekstra grader) 

o Pude 

o Liggeunderlag – Eventuelt x 2 (Man kan købe nogle meget billigt i skum, som isolere mod kulden nedefra – 

ovenpå den ligger man du så en oppustelig udgave) 

o Pandelampe 

o Dolk/snittekniv 

o Evt en lille skovl og papir (Der er muld-toilet og to ekstra toiletter ved lejrpladserne) 

o Snor (f.eks. fungerende som tørresnor i lejren eller til fæstning af teltdug) 



 
o Hygiejneartikler – fx myggespray, vådservietter, desinficerende gel, tandbørste + pasta, 

solcreme og eventuel medicin. (Mulighed for at købe Økologisk Flåtspray til 79,- når vi 

ses til Thy Hike) 

o Vabelplaster/tensoplaster (eftersigende skulle fåretalg også være forebyggende mod 

vabler - kan bla. købes på apoteket) 

o Ørepropper 

o Poser til skrald og beskidt tøj 

o Evt et oldschool kamera eller din kikkert 

 

 

Prioriter hvad du vil have mest glæde af og lad alt andet blive hjemme – Vi ses ☺ 


