
Min pakkeliste for personligt udstyr til én uges kajaktur. (Sommer). 

(Og jeg er endda ”minimalist”). 

Rotøj:   Svedundertøj i uld og/eller polyester, tynd flecetrøje, rojakke m. hætte, robukser, sandaler eller bløde støvler, 

kasket, brillesikring, svømmevest, tynde reserve-rohandsker, fløjte, kniv, nødraketter, overtræk.  

På dæk:  Pagaj, Paddlefloat, bugserline, drikkeflasker, kort (i plastlomme), dækskompas, GPS, mobiltelefon, 

digitalkamera, begge i vandtæt pose inden for jakken. Vandtæt ur om håndled.  

Cockpit: Pumpe, klud/svamp til rengøring. Bag sædet 4-6 liter vand i 1½ liter flasker eller i treliters vinposer.  

Lille vandtæt pose med: Solbriller, reservebatterier til GPS, slik og lommekniv med dåseåbner og proptrækker.  

Pose I: Rejse- og landgangstøj:  (Når jeg ikke vil handle ind i vådt, ildelugtende rotøj).  

Foran fod- Letvægtsbukser, T-shirts/polo, undertøj, sokker, kasket.  

støtter:    

 

I FORSKIB:  

Pose II: T-shirts/polo og fritidsbukser med masser af lommer der kan lukkes, sokker, toilettaske med tandbørste,  

Lejrpose:  barbermaskine, kam, håndsæbe,  myggeolie og -net, reservebriller, lille lommelygte, syntetisk håndklæde, sygrej    

Pose III: Reperationspose: Værktøjskasse, Gaffatape, Førstehjælpskasse.  

Frokosttaske:  Brødkniv, skærebræt, stor plastkop (mug), kaffe/te og sukker til et par dage, hvorefter der fyldes op fra 

bagskibet. Stor teske, små plastposer, spisebestik, krydderier, pålæg og brød.  

Endvidere:  Regnbukser og regnjakke, (gerne i åndbart materiale). Fleecetrøje. Termokande med kop og varmt vand. 

Toiletrulle  -  til alt.  (1 rl. pakket vandtæt).   

BAGSKIB:   

Lejrudstyr:  Telt, liggeunderlag, stolebetræk, sovepose m. lagenpose, tyndt fleecetæppe, støvler og sokker.   

Små affaldssække – Til næste affaldscontainer.  

Spisegrej:   Kogeapperat. (1 liter sprit eller 175 g gas pr. uge), Sulfo til opvask og "Vanish" til pletter - i små tætte 

plastbeholdere, tændstikker eller lighter med piesotænding (uden sten), opvaskebørste med skrabekant. 

Pose IV   Tegnebog m. sygesikringsbevis, kørekort, campingpas, pas og valuta. Logbog/lommebog med adresser og 

telefonnumre, blyant, MB radio. Evt. fiske-, malegrej, læsestof og reservebatterier til alt i bunkevis.  

Proviant: Inkl. reserveproviant, pakket separat hvor der er plads.  

På agterdæk:  Situationsbestemt: Transportvogn, reservepagaj.   

 

Dette er min personlige liste. Du må selv finde din variation af emnet.  

Det er næsten det samme du skal have med på en weekend tur, som til en 14 dages tur.  

Prøvepak kajakken med alt dit udstyr INDEN du tager af sted. Så undgår du panikbeslutninger om hvad der må efterlades den 

dag du skal i kajakken, og det viser sig, at der ikke er plads.  

I begyndelsen kan det være svært at vide, hvad man skal tage med. En god metode er, at lave en liste over det du har med. Når 

du kommer hjem, krydser du af, hvad du har brugt. Manglede du noget, skrives det på til næste gang. Var der noget du ikke 

brugte, må du bedømmer, om du tør udelade det på næste tur.  

Efter et par gange begynder det at dæmre, men du bliver aldrig færdig med at eksperimentere, der dukker altid nye smarte ting 

op som laver kuk i traditionerne. 

 Når jeg pakker, lægger jeg først posen, og ovenpå den, det der skal i. Til sidst, når alt er klart, Tjekke jeg af, og pakker ned i 

poserne. Ellers ender det uvægerligt med, at jeg kommer til at pakke ud og ned, fordi jeg bliver i tvivl om jeg nu lige fik den eller 

den ting med.   

Henning Reichstein. 


