Pakkeliste
Grønland – Hundeslæde, Indlandsis og nordlys
Pakkeliste
Vi har udarbejdet en pakkeliste som hjælp til dig, når der skal pakkes til rejsen. Pakkelisten indeholder nogle
generelle informationer, samt hvad det er godt at medbringe på den aktuelle rejse.
Pakkelisten skal opfattes som en vejledning til hvad du KAN medbringe, og ikke som en liste over ting, som
du SKAL medbringe på rejsen, da ens behov og ønsker kan være meget individuelle. Vores erfaringer er
imidlertid, at de nævnte ting er gode at medbringe.

Bagage
Det er kun tilrådeligt at medbringe ca. 15 kg, da bagagen skal pakkes på slæderne fra overnatningssted til
overnatningssted. Det vil dog være muligt at efterlade resterende/overskydende bagage, som ikke skal
bruges på slædeturen i Ilimanaq.
Vi vil gerne have at bagagen pakkes i en blød vadsæk eller sportstaske og ikke i en kuffert eller rygsæk. Dette
gør håndteringen af bagage lettere på slæderne. Pak bagagen vandtæt (medbring evt. sorte skraldesække
eller plastikposer, så tasken kan gøres vandtæt indefra).
Vær opmærksom på følgende regler, hvis du medbringer håndbagage på flyet.

Støvler
Det er vigtigt at medbringe gode vandrestøvler med en stiv sål (f.eks. vibram) og god ankelstøtte for at
undgå ankelskader!
Vi anbefaler vandrestøvler, da de støtter anklerne, og den stive sål aflaster foden, når underlaget er ujævnt, da
tryk fra sten o.l. fordeles. Derudover er deres grove mønster en stor fordel, hvis stierne er glatte. Vær sikker
på, at støvlerne er gået ordentligt til.
Det er en god idé at rejse med støvlerne på hjemmefra eller have dem med i håndbagagen, hvis bagagen,
mod forventning, skulle blive forsinket.
Vandrestøvlerne skal bruges i de perioder, hvor man ikke er på slædetur, da man ved leje af skindtøj til
slædeturen også vil få udleveret de noget varmere støvler.
Det kan evt. være en god idé at medbringe "skopigge/ispigge/pigsåler" til at montere på ens fodtøj, og
dermed minimere risikoen for fald i glat føre.

Andet fodtøj
Evt. let fodtøj, f.eks. sandaler, til indendørs brug.

Sovepose, lagenpose og liggeunderlag
Sovepose: komfort temperatur på ca.10 grader celsius skal medbringes hjemmefra til slædeturen.
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Fangsthytterne vil være opvarmet af primus, også om natten, så man skal altså IKKE sove i frostgrader.
Underlag: Der forefindes madrasser i fangsthytten, så turdeltagerne skal IKKE medbringe underlag til turen.

Tøj til slædetur
1 uldtrøje og 1 fleece
1 par fleecebukser eller dynebukser
1 varm hue / elefanthue (skal dække ørene)
1 par varme luffer
1 halstørklæde/halsedisse/buff
2 par tykke vandresokker
Evt. 2 par tynde indersokker
Svedtransporterende undertøj evt. uldent undertøj
1 tynd uldtrøje
1 vindtæt anorak eller jakke med hætte
Generelt vil det være bedst at være klædt med flere lag tøj, da man derved bedst kan tilpasse sig den aktuelle
vejrsituation.

Andet tøj
Rejsetøj
T-shirts
Skjorter/langærmet bluse
Strømper
Undertøj

Mod solen
1 tørklæde mod sol og til kølige dage
Gode solbriller
Solcreme og læbepomade med faktor

Diverse
Pas, valuta, sygesikringsbevis og rejsedokumenter
Pengebælte
Medicin til eget brug inkl. sportstape og vabelplaster og evt. knæbind.
Håndklæde
Ståltermokande til 1L pr. pers.
Pandelampe eller lommelygte til brug under opholdet ved fangsthytten i Tassiussaq
Lommekniv (Ikke i håndbagage under flyvning)
Kikkert
Plasticposer/sorte affaldssække til at beskytte tøjet i rygsækken mod fugt
Toiletsager
Alkoholgel til at vaske hænder i, før picniclunch.
Kamera og evt. ekstra batterier/ evt. oplader

Specifikke turbemærkninger
SÆLSKINDSTØJ
Vi anbefaler på det kraftigste, at du lejer sælskinstøj, da det simpelthen er den optimale beklædning. Udstyr
består af anorak, støvler og bukser, prisen er kr. 750,- pr. person. Under sælskindstøjet vil det være en god
ide at have flere lag af tøj, så man lettere kan justere til de aktuelle vejrforhold. Sælskindstøjet vil kun være til
rådighed på selve slædeturen. Dvs. at du skal medbringe varmt tøj til at rejse i og til opholdet i Ilulissat.
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ANSIGTSMASKE
Vi anbefaler, at du medbringer en ansigtsmaske, elefanthue el.lign. til at beskytte ansigtet mod vinden.
EN TYPISK DAG PÅ HUNDESLÆDE
Efter morgenmaden starter hundeslædekusken med at give hundene seletøjet på og pakke slæderne.
Derefter starter hundespandene efterhånden som de får pakket deres udstyr. Det er vigtigt, at hundene finder
deres egen rytme, hvorfor slæderne ikke nødvendigvis følges tæt ad på ruten. Frokostpausen er normalt på
en halv til én times varighed, så alle kan få en længere pause. Pausernes varighed er dog vejrafhængig. Vær
opmærksom på, at man aldrig må røre ved hundene uden at have fået kuskens accept forud.
FORDELING AF OPGAVER
For at sikre en effektiv gennemførelse af en tur som denne, vil lederen uddelegere forskellige praktiske
opgaver.
Klik her for at komme retur til Rejsen kort
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