Landslejr kræver godt humør, men hvad mere skal
man have med?
Nedenfor kan du finde svar på lige netop dét. HVIS, der er noget du mangler, eller hvis der
er noget som skal opgraderes, kan du finde inspiration til det længere nede.

Need to have
-

-

Nice to have

Sovepose
Liggeunderlag
Rygsæk
Spisesæt
Regntøj
Pandelygte/lommelygte (men husk
hvis den sidder i panden så bliver
den ikke væk)
Gummistøvler
el. Vandtættesko

-

Gode sokker
Lagenpose
Skiundertøj
Hovedpude

Hvilken FDF-shopper er du?
Bedst til prisen-shopperen
Dette er købet for dig, som helst vil få mest for pengene. Måske kan produkterne ikke klarer
at bestige Mount Everest, men det er mere end rigeligt til FDF-brug og friluftsliv de næste
mange år.
Bedst til den yngre FDF’er
Dette er til dig, som måske stadig er i voksealderen, og helt sikkert vil vokse ud af dit grej
inden for et par år. Her er kvaliteten måske lidt lavere end ved nogle af de andre kategorier,
men det afspejles også i prisen, som er en del lavere. Ikke at sige, at dette er dårlige
produkter, men produkterne i denne kategori er velegnet til de næste 2-3 års FDF og
friluftsliv, indtil man er vokset helt ud, og kan anskaffe sig grej, som holder hele liv.
Bedst til overlevelse-shopperen
Dette er købet for dig, som er vokset ud af deres puslinge-tumlinge-pilte grej, måske endda
har gået jeres første march, og ved at de skal lave friluftsliv i mange år endnu. Det her er
grej, som kan holde til meget slid og er i høj kvalitet. Det afspejler prisen også, da det er lidt
dyrere end de andre kvaliteter. Men hvis du er vokset helt ud, og ved du skal have en god
rygsæk, sovepose eller liggeunderlag til de næste +10 år, så er det i denne kategori, du skal
købe.

Sovepose
Bedst til prisen
Robens Icefall Pro 300 Fibersovepose
Klik her
Bedst til den yngre FDF’er
Haglöfs Jr. Lite - 599 kr.
Klik her
Bedst til overlevelse
Marmot Sawtooth - 1.839 kr
Klik her

Liggeunderlag
Bedst til prisen
Sea to Summit - Camp Mat Self Inflating - 649 kr
Klik her
Bedst til den yngre FDF’er
TLT - HVIL Basic liggeunderlag - 399 kr
Klik her
Bedst til overlevelse
Therm-A-Reste prolite plus regular winglock - 989 kr
Klik her

Rygsæk
Bedst til prisen
Rook 65 L - 999 kr.
Klik her
Bedst til den yngre FDF’er
Asivik Hiker 50 L, junior - 749 kr
Klik her
Bedst til overlevelse
Osprey Aether 65 L - 1.499 kr
Klik her

