Utstyrskveld
Utstyr, bekledning og pakking av sekk
Foto: Kjetil Jøssang

Norges speiderforbund
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Hvorfor utstyr?
Hvorfor skal vi være opptatt av utstyr i
speideren?
•
•
•
•
•
•

Nødvendig for å klare oss på tur
Løse oppgaver enklere
Unngå å fryse og bli syke
Bedre humør
Kan være på tur lenger
Sikkerhet

•

Vi skal ikke kjøpe dyrest mulig utstyr, men
riktigst mulig utstyr!

•

Husk at det forskjell på voksne ledere og
speidere som vokser
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Sekk for overnattingsturer
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Valg av sekk for overnattingstur
•

Å velge riktig sekk er noe av det viktigste du gjør med tanke på tur-utstyr
• Spesielt for de litt større som går langt med oppakning

•

Feil sekk gjør at:
• ..det blir mye tyngre å bære utstyret med seg
•

..man blir raskere sliten

•

..man får vondt og kan skade ryggen

•

..turgleden ødelegges

•

Foreldre: prøv selv med en dårlig sekk med 20-30kg last

•

Anatomisk vs pakkramme/ludvig
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Hva er viktigst?
Godt bæresystem med riktig rygglengde

Nok plass og praktisk utforming
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Bæresystem og rygglengde
Alle sekker med et skikkelig bæresystem har
følgende funksjoner:
Toppstrammer
Regulering av rygglengde
Skulderstropper med god polstring
Brystreim

Regulering skulderstropp
Hoftebelte med god polstring
og god stabilitet
Sidestrammer hoftebelte
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Rygglengde
•

..er det punktet hvor foreldre synder mest når de gir speiderne sekker

•

Uten riktig justert rygglengde vil en stor tursekk aldri være god å bære
• Mindre viktig på dagstursekker da man bærer mindre vekt

•

Speiderne vokser hele tiden

•

Vi anbefaler derfor å kjøpe en sekk med justerbar rygglengde
• Rygglengde: Avstand mellom hoftebelte og skulderstroppenes feste

•

Sekker med fast rygglengde vil være vonde å bære mye av tiden fordi de ikke
passer personen som bærer den

•

Hvordan ser vi om en sekk har riktig rygglengde?

•

Første steg: fest hoftebeltet

•

Andre steg: Juster rygglengden (hvis mulig)

•

Tredje steg: juster skulderstroppene
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Skulderstroppene er
alt for langt nede på ryggen
=> Ustabilt, topptungt

Polstringen slutter der hvor
reima enda er i kontakt
med kroppen
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Stroppene starter for langt oppe.
Får kun vekt på forsiden av skuldrene,
dette gjør vondt med mye vekt

Polstringen går for langt, ofte klarer
man ikke stramme sekken langt
nok inn
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Rygglengde – barnesekk vs voksensekk

35 liters tursekk for barn
Lav og justerbar rygglengde

35 liters dagstursekk for voksne
Høy og fast rygglengde
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Hvordan tilpasse sekken
NB! Må gjøres med vekt i sekken!
1. Juster rygglengden
2. Fest hoftebeltet slik at det omslutter hoftekammen (dvs. ca. 1 cm under navlen).
Hofta skal bære cirka 60-70% vekt på flat mark, mindre i oppoverbakke
3. Juster skulderstroppene

4. Juster brystreimen
5. Stram toppstrammerne (gjøres hver gang man tar på sekken)
6. Stram hoftebeltestrammerne (gjøres hver gang man tar på sekken)

Tips: Endre strammingen av hoftefelte og skulderstropper for å flytte belastning fra
skuldre til hofte og motsatt.
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Plass, lommer og funksjoner
Toppreimer
For feste av liggeunderlag, sovepose, telt etc
Topplokk
Bør ha utvendig og innvendig lomme. Bør ha
lange strammestropper og god plass under lokket
Sidelommer
Praktisk for småting
Festepunkter
For feste av ekstra utstyr ++
Åpning i bunn (og evt. todelt hovedrom)
Veldig praktisk for å få tak i det som ligger i
bunn av sekken
Festereimer
For feste av liggeunderlag, sovepose, telt etc
Hoftebeltelomme, stikklommer, regntrekk,
snølås, refleks ++
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Hvor stor sekk?
Avhenger av speiderens kroppsbygning og hvilke turer man
ønsker å være med på.
Generell anbefaling:
• Småspeider: 30-45 liter
• Utvalget her er dårlig hvis du skal ha justering av
rygglengde

• Speider: 40-70 liter
• Rover/voksen: 65-100 liter
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Mine anbefalinger for speidere 8-13 år

Osprey Jib 35
Osprey Ace 38 (ny modell)

begge har samme
gode og justerbare
bæresystem

Osprey Ace 48
Osprey Ace 50 (ny modell)
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Pakking av sekk
• Ingen sekker er vanntette
• Bruk pakksekk eller søppelpose
• Del opp i flere samleposer
• Så lite som mulig hengende utpå sekken
• Helst soveposen oppi sekken – utpå hvis du må
• Spar plass med komprimeringstrekk
• Bruk utvendig regntrekk
• Pakk sekken selv
• Det du trenger først, øverst
• Regnklær, lommelykt, førstehjelp, skift++ lett tilgjengelig. Bruk
sidelommene
• Fordel vekten jevnt på begge sider av sekken
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Pakking av sekk
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Bekledning

Lutsi-Tutsi september 2014
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Trelags-prinsippet (lag på lag)
1. Innerlaget (undertøy)
Ett lag som isolerer og transportere bort
fuktighet
2. Mellomlaget
Ett eller flere lag som isolerer
3. Ytterlaget (ett lag)
Ett lag som beskytter mot vind og vann
Ta utgangspunkt i vær, vind, temperatur og
aktivitetsnivå: ett lag med undertøy, ett eller
flere mellomplagg og ett ytterplagg.

Flere lag med klær gir deg større mulighet til å
ta av og på plagg og dermed tilpasse varmeog beskyttelsesbehovet etter forholdene.
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Innerlaget – ull eller superundertøy
Innerlagets oppgaver
• Puste godt og transportere fukt/svette vekk fra kroppen
• Isolere – helst også når det er vått
Ull
• Tar opp litt fuktighet – men tåler mye fuktighet uten å virke vått
• Varmer selv om det er vått
• Varmt - kan bli veldig varmt hvis det er varmt ute
• Er ikke så bra på fukt-transport ved høy aktivitet
• Tynn ull kan brukes hele året - tykkere ull på vinteren

Superundertøy
• Suverent på fukt-transport, tar opp lite fuktighet
• Varmer ikke så mye når det blir vått
• Ikke så varmt
• Best på sommeren eller når du er i høy aktivitet
=> På speidertur er stort sett ull best
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Mellomlagene
Mellomlagenes oppgaver
• Varme og isolere – helst også når det er vått
• Lede fuktighet/svette ut fra kroppen
• Ett eller flere lag av samme eller ulik type
• Bruk flere tynne lag – ikke et tykt lag
Ull
• Varmt - selv om det er vått
• Tar opp litt fuktighet – men tåler mye fuktighet uten å virke vått
Fleece
• Varmt – men ikke så varmt når det blir bløtt
• Suverent på fukt-transport, tar opp lite fuktighet
• Tørker ekstremt fort

Bomull
• Kan være varmt når det er tørt
• Tykke plagg tar opp fuktighet i stedet for å slippe det gjennom
• Blir iskaldt når det er vått
• Tørker veldig seint
• Anbefales ikke!
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Ytterlaget
•
•
•

Vindtett
Slippe fuktighet/svette ut fra kroppen
Vanntett når det kan regne (ikke på vinteren)

Bomull / anorakker
• Impregnerte anorakker fungerer bra om vinteren i minusgrader eller i tørt vær
• Gode på fukt-transport
• Vindtette men dårlige i regn
Membran-klær (Sympatex, Helly-Tech, Reimatec, Dermizax, Gore-Tex++)
• Vindtette og vanntette (kun de dyreste – mer om dette senere )
• Rimelig gode på fukt-transport, men kan bli klamme
• Tørker fort
• Kan føles kalde på vinteren
• De gode er veldig kostbare
Regntøy (av den gamle tjukke typen)
• Helt vindtett og vanntett
• Puster ikke og blir klamt
• Kaldt om vinteren
• Veier mye og er tungt å bevege seg i
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Ytterlaget forts.
Fleecejakker
• Ikke vindtette
• Ikke vanntette
• Rimelig varme når det ikke blåser
• Tørker raskt
Dunjakker
• Ekstremt varme
• Vindtette
• Tåler ofte ikke regn
• Ideelle som «pauseklær»
Dongeri
• Slitesterkt
• Kan tåle noe vind
• Tåler ikke regn
• Tørker «aldri»
• IKKE anbefalt på speidertur

Softshell
• Et bra alternativ så lenge det ikke
regner for mye
Andre stoffer
Det finnes en rekke andre gode stoffer fra
ulike produsenter:
• Norrøna Dri 1,Flex 1, Flex 3
• Fjellreven G-1000
• Schoeller Dry Skin
• Nylon
• Polyester
• eVent (Gore-Tex konkurrent)

Sjekk produktegenskapene før du kjøper
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Ytterlaget forts.
Man har 2 valg ved innkjøp av ytterlag
• «all in one» – ett plagg som dekker alle værtyper . «Allværsjakke»
• Flere plagg for forskjellige vær

Membranplagg, skalljakke,
allværsjakke

Flere plagg for ulike værtyper
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Regntøy betyr ikke vanntett
•

Før i tiden var det kun en type regntøy – og det var helt
vanntett (og pustet ikke)

•

Så kom det membran-jakker og bukser som pustet og
slapp svette/fukt ut
• Men de slipper også vann inn!

•

Det er stor forskjell på hvor mye vann de ulike
membrantypene faktisk tåler.

•

Dette måles med ett begrep som kalles «vannsøyle».
• Hvor mye vanntrykk tåler plagget før vann trenger
igjennom

•

I Norge kan man kalle et plagg «regntøy» og «vanntett»
hvis det har en vannsøyle på 3000mm eller mer.
•
•

Ett plagg på 3000mm vil holde når du går til og fra
skolen, kanskje til og med et par timer…
.. men ikke en hel helg i regnvær på speidertur

24

Vannsøyle
Vannsøyle
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Regnklær

Lutsi-Tutsi september 2014
• Telt-tur i regn hele helga
• Ingen tørkemuligheter
• Nesten halvparten av speiderne reiste
hjem søkkblaute på lørdagen
Påstand: Veldig få hadde gode nok regnklær
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Vannsøyle forts.
•

Påstand: Alt under 20 000mm er uegnet som regntøy på en speidertur som går over en
hel helg.

•

Dette vi si at veldig få speidere har gode nok regnklær hvis de bare har en allværsjakke
med seg på telttur.

•

Er løsningen da å kjøpe svinedyre Gore-Tex klær til speiderne?
=> NEI

•

Men kjøp ett ekstra sett med billig og tynt
regntøy som man tar utpå når det regner mye

•

Stor forskjell i hvordan speiderne opptrer
og bruker klærne gir også utslag i
hvem som blir våte

•

MERK: Mye forskjellig og «optimistisk» merking
fra de billigere merkene.
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Jakke - egenskaper
Hette
Romslig, med stramming.
Glidelås
Vind/vanntett eller med stormklaff

Brystlommer
Utvendig eller innvendig. Pluss hvis vanntette
Lommer
Bør ha glidelås.

Snitt
Bør være litt «sirumpa» og må ha plass til
klær under jakken
Armer
Bør være lange og romslige, bør ha stramming
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Bukse - egenskaper
Beltehemper
For å ha belte og speiderkniv
Lommer
Bør være med glidelås

Lufting
Utlufting ved høy aktivitet
Lårlommer
Oppbevaring for kopp, lykt, papir ++
Glidelås
For å kunne ta buksa av/på med sko på
Stramming
Buksa bør kunne strammes inntil skoene
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Sko og støvler
Hva kreves av sko på tur:
• Vanntetthet men slippe ut fuktighet
• Varme
• Støtte i ulendt terreng
• Grep på glatt/vått underlag
•
•
•
•

Fjellsko, militærstøvler: Bra, men kan være tunge og utette. Krever stell
Støvler: vanntette men puster ikke, kalde og dårlig grep
Sherrox: Varme og vanntette, puster ikke, dårlig grep
Joggesko: Ok på varme og tørre dager, dårlig ankelstøtte
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Lue, hansker, votter, hals/bøff
Krav:
• Vindtetthet

• Vanntetthet
• Isolasjonsevne

• Bedre med votter når det er kaldt
• Mulig å gjøre operasjoner uten å ta dem av
• Kroppen bruker 50% av energien på å varme opp hodet hvis du går uten lue i -10 grader.

• «fryser du på beina, så ta på lue»
• Praktisk demonstrasjon
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Sovepose
• Det er veldig individuelt hvor fort man fryser når man sover
• Temperaturmerking (EN 13537) er høyst veiledende og gjelder ikke barn

• Kjøp heller litt for varm, enn litt for kald sovepose
• Merk at liggeunderlaget har mye å si for kuldetoleransen i en sovepose (mer senere)

• Tropp som deltar på høsthaik bør ha en sovepose hvor man sover komfortabelt i et par
minusgrader
• Dunsoveposer er best, men svinedyre og isolerer dårlig når de er kalde
• Ikke kjøp for stor sovepose (spesielt småspeidere)

• Grønn = komfortsone for kvinner
• Gul: De fleste menn holder varmen,
kvinner og noen menn vil fryse

• Rød: Risiko, fare for nedkjøling,
kvinner tåler 6 timer i denne
sonen
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Sovepose
Stramming
Bør være mulig å stramme rundt hodet
Varmekrage
Hindrer varm luft i å sive ut

Form
Pass på at soveposen verken er for stor eller
liten. Merk at det finnes soveposer spesielt
tilpasset kvinner (Helsport Huldreheimen).
De fleste soveposer kommer i Short, Standard
og Long
Friksjon
Sjekk hvordan soveposen sklir på
liggeunderlaget ditt. Noen er glatte, andre har
antiskli-belegg.
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Sovepose
• Du kan beskytte og få soveposen varmere ved å bruke en lakenpose inni.
• Lagring: Soveposer må ikke lagres komprimert. Lagre i dyneposer eller tilsvarende.

• Soveposer er ferskvare. Min 20 år gamle vintersovepose fryser jeg i midt på sommeren.
• Ikke bruk for mye klær i soveposen. Kun ull-undertøy.

• Lue og hals i soveposen fungerer veldig bra.
• Vær påpasselig med å holde soveposen tørr på tur

• Kompresjonstrekk – demonstrasjon
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«Grevling» – Cover zip
• Trekk til sovepose med vindtett stoff på overside og vanntett bunn.
• Beskytter posen mot slitasje og fukt fra underlaget.

• Har glidelås på begge sider, slik at den kan brukes på soveposer med glidelås på høyre
og venstre side
• Øker isolasjonsevnen med noen få grader.

35

Liggeunderlag
• Liggeunderlaget har to oppgaver:
• At man ligger behagelig og komfortabelt

• Isolere kroppen mot kulde fra underlaget
• Liggeunderlagets isolasjonsevne har MYE å si for varmetapet når det er kaldt ute.

• Det finnes flere typer liggeunderlag:
1. Skumcelle – ofte rimelige, helt greit for barn og unge

2. Oppblåsbare liggeunderlag – dyre men gode. Med eller uten dunfyll.
3. Reinskinn – god isolasjon men ikke praktisk
•

Tenk på isolasjonsevne når det er kaldt ute – Det er lov å ta med to underlag

•

Husk å pakke liggeunderlaget vanntett
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Hvordan sove godt
•

Hvis du bare har en tynn sommersovepose kan du enten ligge i to soveposer eller legge
et tykt ullteppe inne i posen

•

Med lue og «hals» holder du deg god og varm gjennom hele natten

•

Pass på å ikke ha for mye klær på, da blir du bare svett og kald. Ett sett ullundertøy er
passende på høsten

•

Hell varmt vann (ikke kokende) på en flaske med skrulokk og ta med ned i soveposen,
den vil hjelpe til med å holde deg varm

•

Hvis du bare har et tynt liggeunderlag kan du legge dine klær under hoften og ryggen,
det hjelper på komforten

•

Hvis du sover lett om natten og ikke er vant med å sove ute, kan det være godt å ha
med ørepropper

•

Husk mygghatt hvis du ikke sover i telt
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Fjellduk
• Rektangulær duk i vind og vanntett stoff.
• Kan brukes som soveposetrekk, poncho, gapahuk, nød-ly

• Beskytter mot vær og vind, øker isolasjonsevnen til soveposen.
• Fås i mange varianter (uisolert, isolert) og størrelser.

• Koster relativt mye
• Fantastisk utstyr. Livredder på fjellet

38

Spiseutstyr
•
•
•
•

Dyp og flat tallerken
Minst en kopp (gjerne med lokk)
Skje, kniv, gaffel
Kan ha: skjærefjøl, krydderbøsse

• Fordel om alt kan legges sammen
• Pakkes alltid i minst en plastpose
• Merkes med navn
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Lommelykt og hodelykt
•
•
•
•
•

Å ha med lys på tur er helt nødvendig
Hodelykt er best fordi du da har begge hender fri
Anbefaling: 1 hodelykt + evt 1 håndholdt lykt
Må kunne bytte batterier på turen
Ta med ekstra batterier

• Det har vært en enorm utvikling på dette
området de siste årene etter at
LED-lyktene kom.
• Sportskjedene tar seg rått betalt for
relativt dårlige lykter.
• Min anbefaling: kjøp på Ebay
Søk etter «boruit T6»
• Kjøp merkebatterier
Søk etter «Nitecore 18650»
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Smart utstyr og tur-triks
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiverktøy
GPS
Nødpakke
Førstehjelp
Kartmappe
Batteripakke til å lade mobiltelefon
Rull med plastposer eller IKEA zip-poser
Karabinkroker
Ekstra reimer
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Hva har man i lommene på tur?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lommelykt
Førstehjelp eller plaster
Multiverktøy/Leatherman
Snyltekopp
Skrivesaker og papir
Fyrstikker (vanntett)
Mobiltelefon/GPS
Kompass
«Energipose» med sjokolade, rosiner etc
Fløyte

42

Utstyr
Leirliv på leir
Skriv noe her
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Utstyr på leir
>Å reise på leir er noe av det kjekkeste vi gjør
>Kretsleir hvert 4.år – 2015: «Meet Me» på Camp 773 (Jørpeland)
>Landsleir hvert 4.år – 2017: «Nord2017» i Bodø
>Mindre leirer
> Feltseng/liggeunderlag, stol, leirbålkappe,
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Hvordan handle utstyr billig
• Kjøp utstyret i feil sesong eller på salg
• Vinterutstyr, ski ++ kjøper du på våren
• Handle på nettet
• Det er mange nettsteder som selger friluftsutstyr i Norge, og
det er hard konkurranse og lave priser
• Ofte må de selge ut fjorårets varelager til reduserte priser for
å tømme lagrene
• Planlegg i god tid hva du trenger, og følg med på priser og gode
tilbud
• Bruk nettsteder som finner laveste pris for deg
• prisjakt.no, kelkoo.no, prisguide.no
• Opprett konto, sett opp faste søk og slå til når varen går ned
i pris
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Hvordan handle utstyr billig
• Meld deg på nyhetsbrev, og følg nettbutikkene på
sosiale medier
• Ofte sendes det ut tilbud og rabattkoder som
bare gjelder nyhetsbrev-mottakerne.
• Klikk deg innom nettbutikkenes outlets, restekroker
osv
• Bruk Helsport sin Outlet – www.helsport.no/outlet/
• Kjøp fjorårsmodeller
• Kjøp brukt på finn.no/torget eller kjøp av andre
speidere
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Nettbutikker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.helsport.no/outlet
www.fjellsport.no
www.supersport.no (ull-undertøy)
www.magasinet.no
www.outnorth.no
www.platousport.com
www.villmarksbutikken.net
www.oslosportslager.no
www.antonsport.no
www.komplettfritid.no
www.xxl.no
www.brukassport.no
www.speidersport.no
www.hektapatur.no
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Takk for meg!
•

Spørsmål?
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