
Útbúnaðarlisti 

Fyrir ferðina 

 Svefnpoki/sæng og koddi 

 Dýnu. VERÐUR  AÐ VERA UPPBLÁSIN DÝNA , nú eða dýna sem tekur 

ekki mikið pláss. Það er ekki pláss í rútunni fyrir stórar og miklar dýnur. 

o ÓÁSÆTTANLEGUR HUGSANAHÁTTUR: „Æj ég á enga 

uppblásna dýnu, æj skiptir engu, ég ríf bara dýnuna úr rúminu og treð 

henni í ruslapoka og tek hana með, Gunni segir ekkert við því“ 

 Beauty-boxið: Tannbursti, tannkrem, sjampó og allt annað sem þú þarft til að 

gera þig fína/nn. 

 Hlý föt fyrir röltið okkar um Akureyrarbæ. 

 Auka úlpu (þ.e. aðra úlpu en þú ert að nota í fjallinu). 

 Snakk og nammi ef maður vill! Svo er líka hægt að vera sniðugur og koma með 

hollt snakk. Við höfum þó ekki aðstöðu til að kæla matvæli. 

 Pening – ekki vitlaust. Þið þurfið sjálf að kaupa ykkur nammi (það VERÐUR 

ekki að kaupa nammi – (megið líka njóta þess að borða banana) mat á leiðinni 

norður og aftur heim! 5000 kr. væri rosalega gott viðmið. ATH! Sniðugt væri að 

koma bara með nesti! 

 Skó – Já skó. Kannski tímuru ekki að fara í fínu skónum þínum upp í fjall og 

þangað ferðu ekki á slíðaskónum (sumir jú gera það en margir nenna því ekki). 

Rosalega gott að vera með aukaskó með sér. 

Fyrir Hlíðafjall 

 HJÁLMUR – set hann fyrir ofan skíðinn. Þetta er öryggisatriði sem ALLIR 

EIGA að vera með á hreinu. 

 Skíði/bretti og skó 

 Hlý föt – ALGJÖRT MÖST! Hér kemur föðurlandið (ullarföt) gríðarlega sterkt 

inn. 

 Skíðagleraugu – Nánast nauðsynleg, sérstaklega fyrir núbba (Núbbi = Nýrði fyrir 

byrjanda) 

 Húfa, vettlingar (lúffur eru bestar) og trefill, buff eða eitthvað annað um hálsinn. 

 Varasalvi … getur bjargað mannslífum. 

 ATH! Það gæti verið rigning fyrir norðan þegar við verðum þar eða slydda. Svo 

við mælum með að skíðafatnaðurinn höndli smá bleytu. 


