Att tänka på vi köp av ny ryggsäck till
äventyrsscouterna
En ny ryggsäck är en investering och tar man hand om den kan den räcka hela livet. Därför är det viktigt att veta vad
man ska leta efter i djungeln av ryggsäckar. För det första ska man veta vad man ska ha ryggsäcken till. I detta
dokument ges tips på vad som utgör en bra väska att inhandla i åldern 12 år och uppåt som ska fungera för
scoutläger, fjällvandringar, backpackresor och andra längre resor där mat, tält och annan skrymmande utrustning ofta
behövs. Till dagsturer, klättring eller paddling skulle andra ryggsäckar passa bättre.
De mest använda säckarna idag är de ramlösa softpacksäckarna. Dessa är lättare och mer flexibla än traditionella
ryggsäckar med utanpåliggande ram. När du provar ut ryggsäcken i butiken är det viktigt att du ser till att den sitter
bra på ryggen, och att ryggen går att förlänga i takt med att du växer. Ryggsäcken skall vara försedd med ett justerbart
bärsystem med ett vadderat midjebälte för att avlasta axlarna.
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Storleken på väskan bör vara runt 60-70 liter.
Lätt, gärna under 2 kilo.
Skönt avbärarbälte.
Många sido-/ytterfack samt stort topplock.
Topplocket ska ej sitta fast i ryggsäcken i bakändan utan att kunna justeras.
Fronten ska kunna öppnas, gärna med två dragkedjor.
Öppna fickor på sidan långt ner, att ha en vattenflaska eller godispåse i som man kan nå med ryggsäcken på.
(Väldigt bra!)
Stroppar på topplocket och/eller fronten där man snabbt kan sätta fast typ regnjackan eller flipflops
Ventilerande ryggplatta, ty annars blir ryggen ofta väldigt svettig.
Öglor på topplock och övriga ryggan för att med remmar eller rep spänna fast sina vandringsstavar eller
knyta fast vandringskängorna vid ett vad.
Inbyggt regnskydd kan vara smidigt men räcker ofta inte över hela ryggsäcken om man spänt liggunderlag
på utsidan. Bättre kan vara att köpa ett externt regnskydd avsedd för en större ryggsäck.
Remmar och spännen av hög kvalitet, annars kan de vara svåra att dra åt eller gå sönder.
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