MATKA- JA LAAGRIVARUSTUS
Sobiva varustuse valikul võiks silmas pidada võimalikke eesseisvaid ilmastikuolusid ning vastavalt
planeeritud matka/laagri raskusastmest ettetulevatele situatsioonidele.
Kuna laagritegevus toimub põhiliselt vabas looduses, pakkige riideid mis võivad märjaks ja mustaks
saada. Rangelt soovituslik on pakkida riided eraldi kilekottidesse (näiteks püksid ühes kotis, särgid
teises), nii ei saa riided enne selga panemist märjaks. Ilmad Eestis on vahelduva pilvisusega ja nii võib
matkakott juba enne laagrisse jõudmist vihmamärjaks saada.
Isiklik varustus
• Seljakott
• Magamiskott ja -matt
• Tasku- või pealamp ja patareid
• Päikesekaitse/ Sääsekaitse
• Pesemisasjad (seep, hambahari ja -pasta)
• Tualett-tarbed (kamm, deodorant jne)
• Taskurätikud
• Väike esmaabi kott, isiklikud ravimid
• Veepudel
• Toidunõud (kauss, lusikas, kahvel, nuga, kruus)
• Taskuraha
• Käekell
• Kirjutusvahend
• Niit ja nõel
Soovi korral
• muusikariist
• laulik
• lõkketekk
• kompass
• skaudinuga

Riided
• Skaudivorm, mustad püksid/seelik, kaelarätt
• Magamisriided
• Matkamisriided (särk, püksid, sokid, saapad)
• Ujumisriided ja saunalina
• Väike rätik
• Spordiriided ja -jalanõud
• Vihmakindlad riided ja -jalanõud
• Aluspesu ja sokid (igaks laagri päevaks)
• Kampsun ja tuulejakk
• Nokamüts/suvemüts päikese kaitseks
• Lõpupeo/ disko riided
Külmal ajal lisaks
• Matkajope
• Kindad, müts, sall
• Soojad sokid + vahetussokid
Grupivarustus
• Telk
• Koormakate
• Köis-nöörid
• Tikud
• Esmaabipakk

Olenevalt laagrist grupivarustus lisaks
• Köögivarustus (pott, pann, pannilabidas, kulp, lõikelaud, nuga, kauss, tikud, sõel jne)
• Pesemisvarustus (vähemalt 3 pesukaussi, švammid, pesemisvahend)
• Ehitamisvarustus (kirves, saag, haamer, köis, koormakate jne)
• Prügikotid + sildid sorteerimiseks
• Priimus/ Gaasipliit ja gaas

9 korda mõtle, enne kui ostad…
esiteks, vastavalt oma eesmärkidele kaalu põhjalikult, kas valitud varustus on piisavalt hea ja kooskõlas
sinu soovidega ka pikemas perspektiivis – odavam on osta hea asi kohe, kui igaaastaselt juba olemasolevat varustust uuendada. Eriti puudutab see matkasaapaid, seljakotte, magamiskotte, telki, priimust!
teiseks,uuri põhjalikult varustuse omadusi ja funktsionaalsusi, kas need vastavad sinu ootustele.
kolmandaks määratle täpselt oma vajadused, mis on hädavajalik juurde soetada ja mille puhul
saab hakkama olemasolevaga.

