
 
 

Pakkeliste til skitur: 
 

Der kan købes meget tøj til en skitur, 
men er man ude i god tid, kan det 
gøres ret billigt. Lån dig frem hos 
familie og venner, hold øje med de 
gode tilbud i butikker eller køb et 
Brøderup ski sæt og brug så meget af 
det tøj du har i forvejen. 
 
Vigtigst er inderste lag: lange 
skisokker, svedtransporterende ski 
undertøj og yderste lag: Skibukser, 
god jakke, skihandsker eller luffer og 
skibriller. Det varme mellemlag kan 
man ofte finde i garderobeskabet. 
 

Skitøj: 
Det er godt med mange tynde/varme lag til 
kroppen 
 

o Vinter jakke / skijakke 
o Skibukser 
o Lange skisokker (ikke bomuld) 
o Skibluser, gerne med høj hals og 

lange ærmer 
o Varm trøje/sweater/hættetrøje/ 

fleece til at stå på ski i 
o Skiundertøj (svedtransporterende 

- ikke 100 % bomuld) 
o Varme ski handsker eller luffer 
o Halsrør / halstørklæde 
o Skibriller (er du i tvivl, anbefaler vi 

gule glas) 
 

o Evt. tynd hue til under hjelmen, 
hvis det bliver meget koldt 

o Evt. Solbriller 
o Evt. Skihjelm og rygskjold (hvis 

man har privat – der udleveres 
hjelme til alle) 

o Håndledsbeskyttere, gælder kun 
for snowboarderne 

 
 
 
 

Hytte tøj: 
Vi har skitøj på det meste af dagen, så der er 
ikke brug for så meget ekstra tøj 
 

o Varme støvler 
o Varm hue 
o T-shirts 
o Sokker 
o Varm trøje 
o 1-2 par lange bukser 
o Undertøj 
o Indesko 
o træningsdragt 
o Nattøj 
 
Andet: 

 

o Sygesikringsbevis   
o Pas    
o Lommepenge i NOK 
o Læbepomade, vinter solcreme 
o Toiletsager (shampoo, medicin, 

elastikbind...) 
o Håndklæder 
o Sengelinned  
o Kortspil, eller anden hygge til 

hytten. 
 
Dette er en vejledende liste, det kan 
være, du har andre behov, der ikke er 
på listen. 
 
 

HUSK:	 
Kun, at tage det mest nødvendige med. 
Du skal selv bære din bagage.  
Der må kun pakkes i ”bløde” 
sportstasker.  
Maksimalt 12 kg bagage pr person 


