
 GODE RÅD TIL DIT UDSTYR  
 

 

 

SKO OG STØVLER 
Gode sko/støvler er helt grundlæggende for en succesoplevelse med vandreferier. Defini- 

tionen på gode sko, er først og fremmest sko, som er rare at have på. Der skal være plads 

til tæerne, og de skal kunne snøres godt til omkring foden, så man ikke ryger frem og 

får trykket tæerne ved nedstigninger. Derudover er en kraftig og profileret bund at fore- 

trække, så snart man er ude på grus og andet ujævnt underlag. En blød bund gør hurtigt 

fødderne trætte. Har man tendens til løse eller vredne ankler, kan man med fordel vælge 

at vandre i støvler, der støtter anklerne. Man kan både få lette og tunge støvler med høj 

og lav ankelstøtte, så det bedste er at tage en snak med en ekspedient i en friluftsbutik 

om behov og muligheder. Ofte skal man prøve flere forskellige mærker, før man finder 

de sko/støvler som passer ens fod bedst. 

 

Har du vandrefodtøj af ældre dato, så tjek at sålerne ikke er nedslidte, men stadig har 

et godt greb i underlaget, og at de ikke er blevet møre. Gamle såler har det med 

pludseligt at falde fra hinanden. 
 

STRØMPER OG SOKKER 
Har man tendens til vabler, kan man med fordel overveje at vandre med to par sokker. 

En tætsiddende tynd, svedtransporterende indersok/linersok (IKKE bomuld) og en 

kraftigere og foret sok udenpå (gerne uld). Find gerne en sok, der har ekstra polstring 

netop der, hvor du har tendens til vabler. Det at vandre med to sokker, vil få friktionen 

til at foregå mellem de to lag i stedet for på huden. 

 
VANDRESTAVE 
Vandrestave kan være en kæmpe hjælp for nogen, og til besvær for andre, så langt hen 

ad vejen er det en smagssag for den individuelle. Vandrestave kan hjælpe med 

kropsholdning og rytme på vandringen, hvilket typisk forbedrer balancen, virker 

afslappende og dermed kan lette vandringen på specielt op- og nedstigninger. Desuden 

kan de virke aflastende for knæene. Er stien smal, skal man være påpasselig med ikke at 

spænde ben for sig selv med stavene. 

 

I dag findes der mange smarte modeller af vandrestave, men den vigtigste egenskab er, 

at de kan indstilles i højden til at passe til brugeren uanset om der vandres ligeud, opad 

eller nedad bakke. 
 

KLIMA OG BEKLÆDNING 
Hvad der anbefales til den enkelte tur afhænger bl.a. af årstid og terræn, om turen er i 

lavlandet eller oppe i højderne. Under alle omstændigheder anbefales sportsligt lag-på-

lag beklædning, så du kan tilpasse tøjet til de aktuelle forhold. Inderst er det godt med 



noget svedtransporterende, der hjælper med at holde huden tør og dermed gør det 

lettere for kroppen at regulere temperaturen. Herover evt. en skjorte/T-shirt.  

 

Lette lange bukser eller shorts (evt. zip-off bukser, som hurtigt kan være enten det ene 

eller det andet). Hurtigttørrende materialer er at foretrække. Når man er våd, bliver 

man hurtigere kold.  

 

Mellemlag kan være en varm fleecetrøje, som især under pauser kan holde en varm. 

Yderst er en skaljakke med en vandtæt/åndbar membran en god investering. Hertil et 

par lette regnbukser. 

 

Din dagtursrygsæk bør være mellem 20-40 liter. Benyt gerne en rygsæk med et godt 

hoftebælte, da det kan aflaste vægten på dine skuldre en hel del. Selv en let taske, kan 

føles tung sidst på dagen.



 PAKKELISTE TIL VANDRETURE  
 

 

Til Vandringerne 
 

DAGSTURRYGSÆK MED POLSTREDE BÆREREMME (MAX. 20-40 L.) 
 

REGNTØJ/VINDJAKKE 
 

VARM ULD- ELLER FLEECETRØJE 

VANDREBUKSER. EVT, ZIP-OFF BUKSER 

SHORTS 

T-SHIRTS. HUSK SKIFTE T-SHIRT TIL DE VARME TURE. 
 

HAT 
 

SOLCREME, LÆBEPOMADE. 
 

LOMMEKNIV. TIL MADPAKKEN. HUSK AT TJEKKE DEN IND MED BAGAGEN. 

DRIKKEFLASKER/DRIKKESYSTEM PÅ MINIMUM 1½ LITER, I ÉN ELLER FLERE FLASKER. 

NØDHJÆLPSTASKE. PERSONLIG MEDICIN, PLASTER, COMPEED, ELASTIKBIND OG LIGN 

SIDDEUNDERLAG 

VANDRESTØVLER ELLER VANDRESKO 

VANDRESOKKER 

MOBILTELEFON, KAMERA/KIKKERT, BLOMSTERBOG/NATURGUIDER ETC 
 

VANDRESTAVE 
 

VANDTÆTTE POSER. ALT PAKKES VANDTÆT, HVIS DET SKULLE BLIVE REGNVEJR. 

 

Til Fritiden mv. 

TOILETGREJ 

REGNTØJ/VINDJAKKE 

HVERDAGSTØJ, ALMINDELIGE SKO MV. TIL MIDDAGENE OM AFTENEN SAMT FRIDAGEN. 

EN JAKKE ELLER LUN TRØJE TIL DE KØLIGE AFTENER. 

EVT. BADETØJ 
 

REJSEDOKUMENTER, PAS, SYGESIKRINGSBEVIS 
 
 
 

 

Ønsker dig en god vandreferie 


