
! ! ! !     Vandring i skogen

1.Man måste har bra kläder som tåler alla sorters väder. Skor är viktigt när man vandrar 
eftersom man går väldigt mycket. Satsa på ett par skor som har en bra sula med 
dämpning som förebygger att man får ont i hälarna och i knäna. Man kan få en 
inflammation i hällsenan. Ha inte för mycket kläder på dig. Det gör det bara svårare och 
klumpigare att röra sig i skogen. Ifall man har för varma kläder och rör på sig så svettas 
man och då vill man gärna ta av sig en tröja t.ex. Gör inte det för att när du svettas kyls 
svett ner och blir kallt och i värsta fall kan du dö. Vantar och skor är nog det som man 
måste ha. Ifall du inte har vantar så fryser du och händerna blir stela och det blir svårt att 
sätta upp tält eller göra eld t.ex. Alla kläder man ska ha på sig måste vara bra. Planera vad 
du ska ha för kläder innan du åker beroende på vad det är för väder. Skorna ska helst inte 
vara nya. Ifall de är nya är de styva och har inte format sig efter din fot. Det kan leda till att 
man får ont i hällarna och får skoskav. Det finns skor som har ett plast lager mellan tyg 
bitarna i skon som gör så att vatten inte kan tränga igenom lätt som vanliga skor. Ifall du 
har fått skoskav så kan du sätta på ett skavsårs plåster. Ta på dig din vanliga privata 
strumpa som du brukar ha hemma. Den sitter tajtare och håller kvar plåstret på plats. 
Sedan ifall det är lite kallt ute tar du på dig en värme strumpa. Detta gör att strumporna 
skaver mot varandra med huden tar aldrig skada. Fötterna är viktigast. Utan fungerande 
fötter kommer du ingenstans. Så bra strumpor och skor. 

2. När du ska ut och vandra så se till att du har med dig en karta och kompass. Med kartan 
kan du lokalisera dig och se vart du är och åt vilket håll du ska gå. Va inte helt ny med 
kartan när du är ute i naturen. Öva hemma så du är hundra procent säker på kartor när 
du väl är ute och vandrar. Kompass är också bra att ha för då vet du åt vilket håll du ska 
gå. GPS kan också vara bra att ha ifall man är osäker på kartor. Ifall man skadar sig och 
behöver hjälp så måste man kunna visa på kartan med koordinationer vart man är så de 
kan hitta en. Innan du ger dig ut så berätta för någon eller några när du ska ge dig av 
och när du beräknar att vara framme. Berätta också vägen du tänker gå. Ifall du skulle 
skada dig så kan räddningsstjänsten hitta dig ifall de följer de anvisningar som du gav 
dem. Ifall man går vilse kan man göra olika märken som tyder på att någon varit där. 
Skriva SOS på marken med pinnar och löv så det syns från lyften. Man kan även knyta 
fast band från ens material på trädstammar så de kan följa vart man har gått. 

3. När du väljer mat så välj mat som är torkat som havregryn och torkade grönsaker och 
frukter. Det kan inte bli förstört eller påverkas av värme eller kyla. Välj mat som 
innehåller mycket protein och kolhydrater. Det ger en energi och man orkar fortsätta gå. 
Du kan även äta något som är sött som ger dig energi och glad så du tänker på något 
annat. Ta med smarta saker som pulver som sedan blir mat. T.ex potatispulver. Små 
praktiska paket med mat är det bästa. Tar inte så mycket plats och förhoppningsvis ger 
det mycket energi som gör att du kan fortsätta. Tändstickor kan vara smart men något 
som skulle vara ännu smartare är att ha ett tänstål. Om du drar en kniv mot det får du 
gnistor som sedan tar fyr. Tänstålen tar aldrig slut och du kan använda det hur många 
gånger som helst. Om du vill vara riktigt smart så kan du alltid ta med dig proteinshakes. 
Det är bara lite pulver som du blandar med vatten eller vad du vill. I det här pulvret finns 
det proteiner, kolhydrater och vitaminer. Jag föredrar att man tar vanlig mat men ifall 
man vill så kan man ju testa. 

Detta som jag har skrivit nu fick jag lära mig på min praktikplats i 8:an. Jag praktisera på 
Lv.6 luftvärnsregementet som är ett militär regement. Där fick jag lära mig allt om 
överlevnad och vandring i skogen.




