Utrustningslista sommar
För flerdagars övernattningsturer till häst (Ratekjokk- och Biellugisturen)
Alla personliga tillhörigheter packas i sadelväska på den egna hästen. Tänk på att
det kan vara kallt och blåsigt på fjället så det är bättre att ha för mycket än för lite
kläder med sig, men det är begränsat med utrymme i sadelväskorna och därför får
man tänka igenom vad man tar med sig. Du behöver bara packa för två dagar i taget
i sadelväskorna, lite extra kläder etc kan skickas till stugan i Ratekjokk (för turer som
går dit). Vi har sovsäckar och renskinn/liggunderlag i tältkåtorna, så du behöver bara
ha med dig reselakan att sätta in i sovsäcken och i sängarna i Ratekjokk. Det kan
vara lämpligt att sova i en långärmad tröja och långkalsonger, samt sockar i tältkåtan.
Tänk på att ull är det varmaste materialet. Övrig packning som ej behövs på turen
finns det möjlighet att lämna för förvaring. Det är inte mobiltäckning överallt under
turen. Elektricitet för laddning finns på gården i Puoltsa och stugan i Ratekjokk.
Utrustning att ha med sig:
Bra regnkläder (jacka alt långrock, byxor) (ett tips är att sätta ett resårband under
foten så att regnbyxorna inte åker upp) – regnkläder kan lånas av oss
Gummistövlar med klack och tjocka sockor (el vattentäta kängor med högre skaft) –
gummistövlar kan lånas av oss
Ridhjälm – kan lånas av oss
Oömma kläder (jacka, byxor) som är sköna att rida i, vindtäta. Tänk på att inte ha
sömmar som skaver i byxorna. Ridbyxor är bra, men ej nödvändigt
2 varma tröjor, tänk på att det kan bli kallt och blåsigt
Mössa, 2 par handskar, halsduk
Långkalsonger och långärmad underställströja
Ett extra ombyte t-shirt, underkläder, sockor
Sandaler
Reselakan
Toalettartiklar (tandborste, tandkräm, tvål, liten handduk, toalettpapper, (öronproppar)
mm)
Myggmedel
Kniv
Plastkassar att packa i (sadelväskorna är inte helt vattentäta) / vattentäta packpåsar
Solglasögon, solkräm
Liten vattenflaska
Ficklampa – i augusti
(Midjeväska)
(Badkläder)
(Kikare)
(Snacks)
(Kamera)

