
Tips til dig som ALTID fryser på SKS! – gælder også dig der bor inde – for alt fællesprogram og dele af dit 

gruppeprogram foregår ude! SÅ! Ja tak til vanter, buff/halstørklæde, hue og de lange underbukser! 

1. Syg en fleecepose af to billige tæpper fra IKEA/JYSK eller lign, der syes rundt i kanten så det bliver 

til en slags sovepose til at have inden i soveposen! Det er VIRKELIG givet godt ud! 

2. Og ja det kommer til at regne og græsset er ALTID vådt om morgenen – husk regntøjet og ekstra 

sko – husk røjserne eller dine vandrestøvler! 

3. Tag et par sokker med til hver dag så du kan skifte, hvis dine sokker skulle blive våde. 

4. Tørt er godt – pak alle dine ting vandtæt – almindelige poser kan fint gøre det. Tag evt. et par 

ekstra poser med hvis der skulle gå hul i dem du har pakket i. 

5. Vær aktiv – noget der gør det at fryse endnu værre er at sætte sig ned og sidde og fryse. Hold dig i 

gang, deltag i aktiviteterne. Skal der hentes vand eller andet, hvor man skal bevæge sig så tilbyd at 

gøre det, så får du varmen! 

6. Det behøver ikke koste en formue på grej for at være med i fællesskabet på SKS. 

a. Uldundertøj, som er virkelig godt som det inderste lag, kan købes til fornuftige priser i f.eks. 

Føtex og Bilka.  

b. Så evt. på den blå avis efter brugt tøj. 

c. Lån grej af venner og familie.  

7. Sover du ude kan du gøre følgende ting for at holde dig varm om natten  

a. Sov altid med hue. Når du sover forsvinder der en stor del af din varme, fra hals og hoved. 

b. Tag nye tørre strømper og t-shirt på i posen. Når du efter en hel dag har gået i en t-shirt og 

et par sokker er de, om du vil indrømme det eller ej, blevet fugtige af sved.  

c. Har du ikke været aktiv inden du skal sove så tag 10englehop eller lign. (ikke så du kommer 

til at svede, men sådan at du får gang i blodomløbet). 

d. AD! Men det er nu sådan det er, sørg for at få gjort både stort og småt inden du skal sove. 

Vores urin og afføring er sjovt nok varmt når det kommer ud, hvilket betyder at din krop 

bruger energi på at holde det varmt inde i kroppen. 

e. Er din sovepose for lang? Sørg for at du i enden af sovepose evt. ligger det tøj du skal have 

på i morgen. 

f. Pak din sovepose sammen hver morgen så den ikke ligger og trækker fugt. 

Dette var bare nogle få tips og tricks til, hvordan du kan gøre kurset endnu bedre for dig selv! 

Kom gerne med flere gode og relevante tips til dine meddeltagere i kommentarfeltet! 

GOD WEEKEND – vi ses snart!  

 

 


