Grej ønskeliste til Grønlandsturen.
Nedenfor er forskellige ting, som vi anser for at være nødvendige for at kunne gennemføre en god spejdertur til
Grønland i efteråret 2020. De links vi henviser til er udelukkende gode forslag og giver en retning for det grej, vi mener
der er nødvendige. Det kan sagtens være andre mærker osv., men de skal have samme funktion mm. Spørg gerne
efter god rådgivning i butikken.

Sovepose:

Dun er let og fylder meget lidt når den er pakket sammen, men en god vinter pose koster desværre også lidt mere.
Soveposen har højeste prioritet.
https://www.friluftsland.dk/sovegrej/alle-soveposer/marmot-mens-never-summer-long-lh-tangeloauburn

Liggeunderlag:

Et skumunderlag isolerer bedre end et oppusteligt og kan ikke punktere, men fylder desværre lidt mere. Andre sværger
til oppustelige, da man ligger bedre på dem, men er også dyrere.
https://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-14-long.aspx?ref_gr=9817&utm_expid=.tTMqZxkFRFaTTvnOdUt9g.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.spejdersport.dk%2Fovernatning%2Fskumunderlag.aspx
https://www.friluftsland.dk/sovegrej/alle-liggeunderlag
https://www.eventyrsport.dk/soveposer-og-liggeunderlag/liggeunderlag.html

Bukser:

Alle Fjällräven G-1000 bukser kan bruges. De er lette og nogenlunde vand og vindtætte og holder utroligt godt. Men
andre mærker kan naturligvis også bruges. Det vigtige er at man kan ånde i det og det er stærkt materiale.
https://www.spejdersport.dk/herrer/bukser.aspx?groups_2056_9071=[9742]
https://www.eventyrsport.dk/herre/bukser-og-shorts-herrer/bukser-herrer.html?manufacturer=693

Alt i uld undertøj og sokker:

Uld undertøj varmer godt også selvom det er vådt, og tager meget længere til om at komme til at lugte end syntetiske
materialer
https://www.eventyrsport.dk/herre/undertoj-herrer/uldundertoj-herrer.html
https://www.friluftsland.dk/herre/uldundertoej;searchHash=3a59f08316fd22f88aee237e103b1263

Anorak eller bomuldsjakke:

Anorakken er nok den meste klassiske beklædningsgenstand i Grønland med god grund, da den sidder let udover en
god tyk uldsweater. Det er let at vandre med, fylder ikke meget og skaber god varm luftisolering mellem tøj og krop.
Man kan dog sagtens også bruge en bomuldsjakke i samme materiale, der SKAL dog være en hætte på jakken. Det
vigtige er dog for begge, at der er god plads under både anorak eller jakke til en sweater.
https://www.eventyrsport.dk/singi-anorak-0831500984.html?c=139032
https://www.eventyrsport.dk/keb-jacket-0831300577.html?c=151231

Sweater:

En god tyk sweater i uld som ikke kradser med rullekrave. Helst den slags man havde i 70érne. Spørg gerne din
mormor eller farmor om de kan strikke en. Der findes mange fede mønstre fx de islandske sweatere. Men allervigtigst af
alt, husk, at garnet IKKE må kradse, ellers bliver det en LANG tur J
https://salkavalka.dk/vikinger-134/islaender-sweater-med-rullekrave-norwool-p4017

