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Personlig utrustningslista - Hajk 

Kategori Vad Kommentar 
På sig: Lager 1: Underkläder 

Strumpor 
T-shirt el. Linne 

Om det är kallt/blött så använd kläder från kategorin 
”Förstärknings-/regnkläder”. 
Strumpor bör vara ett par tunna innerst och ett par tjockare 
ytterst. Gärna i ull. 
Vindjackan kan vara regnjackan. 

Lager 2: Skjorta 
Byxor 

Lager 3: Vindjacka 
Skor: Kängor el. Stövlar 

Bära i: Ryggsäck 
Ryggsäcksöverdrag 

Packa i ryggsäcken! Inget i händerna och inget som dinglar! 
Se till så det finns plats för mat och del av gemensam 
utrustning. 

Sova: Sovsäck 
Liggunderlag 

Det är viktigare att liggunderlaget isolerar markkylan än att 
det är mjukt! 

Förstärknings-
/regnkläder: 

Tjock tröja el. tunn dunjacka 
Långkalsonger 
Mössa 
Vantar 
Halsduk el. buff 
Regnjacka 
Regnbyxor 

Det kan bli kallt på kvällarna. 
Regnjackan kan vara vindjackan om den andas. 
Regnbyxorna kan vara reservbyxor tillsammans med 
långkalsonger. 

Sovplagg: Långkalsonger 
Långärmad T-shirt 
Strumpor 
Mössa el. balaklava (tunn) 
Vantar (tunna) 

Blir varmare och skyddar sovsäcken. Ett alternativ kan vara 
ett s.k. sovsäckslakan. 
Sov med mössa! Sovvantar är skönt när det är kallare. 
Håll dessa plagg absolut torra så får du en bättre nattsömn. 

Ombyte: Underkläder 
Strumpor 
T-shirt el. linne 

Tänk på att det bara är en hajk på 1-2 nätter och inte en 
jordenrunt expedition. Det gör kanske inget om du är lite 
smutsig ett par dagar. 

Övrigt: Vattenflaska(-or) 
Ficklampa el. pannlampa 
Första förband (litet) + lite skoskavstejp 
Matsaker (kåsa, bestick, disksaker) 
Hygienartiklar (tandborste etc) 
Myggmedel (om det är myggårstid) 
Toakit (toapapper etc) 
Reparationskit (nål, tråd etc) 
Plastpåse till sopor + klämma 
Papper och penna 
 
Om du har och vill ha med: 
Kniv (om du har knivbevis) 
Eldkit (Tändstickor, näver etc) 
Arbetshandskar 
Kompass 
Hajkbricka 
 

 Ta inte med för mycket ”bra att ha”. Det väger bara och 
varje kilo lättare gör vandringen behagligare. 

 En liten ficklampa eller pannlampa räcker länge. Du 
behöver inte lysa upp hela skogen. 

 Arbetshandskarna skyddar händerna när vi surrar, eldar 
och hanterar köket. 

 Fundera på hur mycket matsaker du behöver! 
 Disksaker=liten disksvamp, liten flaska diskmedel 
 Hygienartiklarna: Ta bara med minimum. Spara undan 

tandkrämstuben hemma när det bara är ett par gånger 
kvar i den. Perfekt till en hajk. Liten handduk (ex 
tvättlapp)  

 Du behöver inte en hel rulle toapapper. Ta ut röret i 
mitten så minskar volymen. 

 I reparationskitten har du med saker som du kan 
använda. Du ska inte reparera en bil men kanske sy en 
reva i byxorna eller tejpa glasögonen. 

 Vi lämnar inga sopor i naturen och räkna inte med att 
hitta en soptunna. Ta med och källsortera hemma. 

 
 

OBS: Detta är bara ett förslag byggt på personliga erfarenheter och bör fungera senvår-tidig höst. Blir det 
kallare så behöver vi varmare utrustning. Lite som din jacka. Det är förmodligen inte samma på 
hösten/vintern som på våren/sommaren. Spring inte iväg och köp de senaste extremprylarna utan bygg upp 
din utrustning successivt baserat på dina egna erfarenheter, behov och när på året du vill hajka. 
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