
Skiundertøj: Gerne flere sæt i uld/akryl eller  
100% merino uld
Skistrømper:  Minimum 1 par tynde og 1 par  
tykke. De tykke er gode at have på om morgenen, 
når du er kold. De tynde har du brug for efter 
frokost, når vejret er varmere, hvor det kan  
være rart at få et par nye strømper på.

Hjelm: Har du ikke én, så få den købt eller lej  
den på skisportsstedet.
Hue: En tynd hue til under hjelmen og en hue  
til brug, når du slentre rundt i byen.
Goggles: Gult glas giver den bedste sigtbar-
hed i tåget og snefyldt vejr og skal være 100% 
UV-beskyttende.
Solbriller: 100 % UV-beskyttende
Rygskjold: Mange er begyndt at bruge rygskjold  
i dag, både på almindelige pister og på off-piste.

Skaljakke og -buks: Vind- og vandtæt, der på 
samme tid er åndbar. Ingen bomuld.
Mellemjakke: Fleecejakke, gerne med lomme til 
mobil - en mobil virker ikke, hvis den er frossen, 
hold den derfor tæt på kroppen
Handsker/luffer: Goretex, gerne 1 par kraftige  
og 1 par tynde, så du kan varmeregulere.
Hånd- og fodvarmere: Til handsker og ski- 
støvlerne - især, når det bliver ekstra koldt. 

Skistøvler: Kan lejes. Lejede støvler kan give 
gnavesår og ødelægger oplevelsen. Hvis du tager 
på skitur 1 eller flere gange om året, så få købt 
dine egne støvler.

Mobil oplader: Nogle skisportsteder tilbyder 
Apps, så du altid har strøm på mobilen.

Powerbank: Så du ikke løber tør for strøm på 
pisterne. Telefonen er både din vejviser, dit  
kamera og din livline til omverdenen, hvis du 
skulle fare vild eller komme til skade. 

Proviant: Drikkedunk, proteinbar, chokolade er 
god brændstof til en krop på fuld power

Medical kit: Til ømme muskler og fødder - 
Voltaren gel, panodil, compeed vabelplaster, 
solcreme med høj faktor.

Rygsæk: En skirygsæk er alfa omega til ekstra tøj 
og proviant til en lang dag på ski. Den skal sidde 
godt på ryggen, så du kan bevæge dig.

Off-piste: Rygskjold, skovl og bipper i rygsækken.

Det skal du have  
i rygsækken: 
Solcreme: Høj solfaktor min. faktor 50. 
Vabelplaster: Compeed
Læbepomade/fedtcreme: Til de frostsprukne 
læber og kinder
Solbriller  
Powerbank
Energibar
Drikkedunk: Kan anbefale Camelbak drikkedunk
Ekstra skiundertrøje: Efter frokost kan du have 
brug for at skifte.
Ekstra handsker: Når det ene par er blevet våde.
Evt. ekstra fleecetrøje
Lille pung: Til lidt kontanter og kreditkort/blå 

sygesikring

Når du ikke er på pisten:
Ekstra Jakke: Når I skal ud i byen.         
Træningsdragt: Dejlig afslappet, når du er færdig 
med en dag på pisten.
Vinterstøvler: Skal kunne stå fast på glatte veje.
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