PAKKELISTEN
- til en oplevelse for livet...

F Alt dit sportstøj! Du kommer dagligt i sportstøjet og får brug for at skifte, nogen gange er det også nødvendigt at skifte i løbet af dagen. Det er også en god idé at have noget med, som gerne må blive beskidt.
F Badetøj (og svømmebriller)
F Løbesko (hvis du har nogle gamle slidte løbesko, tag også dem med)
F Evt. fodboldstøvler eller -sko
F Indendørs sportssko
F Normalt hverdagstøj
F Hverdagssko og støvler
F Strømper, sokker og undertøj
F Overtøj der passer til vejret (varm jakke, regntøj, let jakke)
F Hyggetøj (det er rart med et par gode afslappede bukser og en bluse)
F Fest-/pænt tøj
F Tøfler/Birkenstock/klip-klapper (sådan nogle man hurtigt lige kan smutte i)
Det er godt at have sportstøj med til idræt indendørs og udendørs.
Det er også en god ide at skrive navn i dit tøj, så du kan finde det igen, hvis det bliver væk.
Skitøj, hvis du skal på skitur, vandrestøvler, klatregrej, friluftsgrej, alt efter hvilke fag du har.
Det skal siges, at man ikke behøver alt muligt nyt sportstøj - du tager bare det med som har du.
Hvis du får brug for mere, kan du altid køber online og få det leveret lige til døren! Der kommer også en indkøbsdag i Sportigan i Viborg, hvor du kan få lov til at handle til en god pris. Her er det også muligt at få trykt
logo på dit tøj i Sportigan.
F Dyne og hovedpude
F Sengelagner 2. stk.
F Sengelinned, det er godt at kunne skifte en gang imellem, så tag to sæt med
F Håndklæder
F Toiletsager: deo, parfume, makeup , barbergrej, cremer, pincet, neglesaks
F Shampoo, balsam, bodyshampoo
F Hårbørste, hårelastikker mm.
F Tandbørste og tandpasta
F Evt. medicin
F Plaster, smertestillende/hovedpinepiller
F Morgenkåbe (det kan være rart, når man går fra værelse til badet. (De morgenfriske går ned til søen for at
tag en morgendukkert - her er det rigtig rart med en morgenkåbe på de kolde dage.)
F En lille kasse til dine småting (oplader, neglesaks, kam, elastikker, skrivetøj, snoller mm)
F Kurv eller vasketøjskurv, så det er nemmere at bære din ting og vasketøj

F Tasker/muleposer/sportstasker (til at bære fx badetøj og håndklæde)
F Sovepose/liggeunderlag/rygsæk (hvis du har det)
F Drikkedunke (det kan være rart at have flere)
F Bærbar computer, tablet, oplader og høretelefoner/ørebøffer
F Penalhus, skrivegrej, saks, lineal mm.
F Notesbog eller blok, hvis du bruger det
F Bøger, hvis du kan lide at læse
F Lidt pynteting til værelset
F Tegnestifter til at hænge ting op
F Bare generelt hvis du har lidt ting du kan godt lide - tag det med (slackline, guitar, bøger, hækle-/strikketøj, et bestemt spil osv.)
F Snacks, lidt knas til at starte ud på. I fælleskøkkenet er der elkedel og køleskab, samt microoven i nogle
af fællesrummene. Så det er mulighed for at varme lidt mad eller lave popcorn mm.
F Krus til brug i opholdsstuen og tekøkken, din ynglings te - tag det med
F Lille højtaler, hvis du godt kan lidt at høre musik i badet
F Der opfordres til, at du tager en cykel med (den en god at have til transport ind til byen, og hvis du har en
MTB, så tag den endelig med)
F Cykelhjelm og cykellygter
F Solbriller og solcreme
F Kasket
F Bøjler til skabet
Værdiggenstande! På alle værelserne er der enten skab eller skuffe, som kan låses af. Så du har et sted til
dine værdigenstande.
Har du spørgsmål undervejs, er du altid velkommen til at kontakte os, vi sidder klar til at hjælpe dig :-)
Tlf.: 86 67 20 11 eller Mail: info@viborgih.dk
Vi glæder os til at tage imod dig!

