
Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3
Friluftsutrustning Genarps Lokalavdelning

Logi Bild Info

Fjälltält Hilleberg 1 st tremannatält (Fjällvandring). Vikt 4,2kg.

Fjälltält Hilleberg 2 st tvåmannatält (Fjällvandring). Vikt 3kg.

Fjälltält VauDe 2 st VauDe tre bågars. Vikt 4.9 kg samt slitna, ett lappat med isoleringsband
och spruckna sömmar

Fjälltält Hilleberg Nya tält till fjällresan kommer att köpas in under våren.

Haglöfs 4 st. Tunneltält för 3-4 personer för användning i normala verksamheten
vikt 4 700 gr.



Fjälltält Fjällräven 2 st. Kupoltält för 2 vuxna eller 3 barn för användning i normala verksamheten
vikt 3 950 gr.

Tält Hilleberg Nammatj Tunneltält. 2 bågars 2 st. tvåmans.

Hilleberg Altai
Grupptält/ "cirkustält"

2 st. 6-8 personers.

Vindskydd nyare 1 st Hilleberg tarp.
vikt 2 000 gr.

Inte återlämnat.

Vindskydd Hilleberg äldre 3 st För 4 -6 personer. Med pinnar och myggnät.  Litet slitna
vikt 2 850 gr.

Blå pressenning 2 st Stora blå pressenningar



Militärtält 2 st Klassiska militär tält för ca 15 personer (20 barn) med kamin

Ett ska säljas

Tunga vindskydd Vindskydd i galon, ligger i resväska. Okänd storlek och antal.

Mässtält Tält där man kan öppna båda gavlarna helt. Serveringstält på Kullalägret,
korvförsäljning och liknande. Full ståhöjd.

Slanor För bygge av vindskydd eller annat
Kanot 3
Kanot 4
Kanot 5
Kanot 6
Kanot 7
Kanot 8 Gul mindre glasfiberkanot

Kanot släp Släp med plats för 7 kanoter
Kanot vagn 1 För rullning av kanot på land
Kanot vagn 2
Tunna för torr förvaring
av packning i kanot?

Flytvästar
Ett stort antal flytvästar av olika storlekar, nya små finns numera i stl 15-30
kg,

Paddlar



Bilsläp Vanligt bilsläp finns att låna.
Takräcke??

Matlagning Bild Info

Grytor

3 st stora grytor för vedspis eller öppen eld.

Gryta med kedjor Stor gryta med kedja för matlagning på trefot

Kaffepanna

1 st för vattenkokning över öppen eld eller på vedspis.

Diverse kaffetermosar



Pumptermos

Reflektorugn För bakning/matlagning vid öppen eld.

Safthinkar

2-3 med lock

Matlagning Bild Info

Vattendunkar

2 av militärt ursprung, 1 vit

Stekpannor Minst två gjutgärn



Diverse köksutrustning

Tryckkokare modell
större till vedspis

Diskbaljor Minst 7 st

Murrika För 12-15 personer



Murrika För 4-6 personer

Vedspis Vedspis av militärt ursprung. Obs tung!
Gasbrännare För Trangiakök minst 3 st finns
Övrigt Bild Info

Lyktor 8st fotogenlyktor i låda

Surr "bala band" av hampa för surrning



Linbana

I trälåda med diverse rep. Det är bra att ha en vinsch vid uppsättning, samt
att spänna ett stopprep tvärs över linan, lindad ett varv runt densamma så att
blocket/taljan stannar en bit ifrån trädet där linbanan slutar. Då riskerar man
inte att åka in i trädet.

Flagga 2 st Flagga med Friluftsfrämjandets logga

Beachflaggor
2 st med markfäste Finns hos tipsrunde-gruppen. Kontakta Eskil Larsson
tel.040-482274

Bår Inget man gärna vill använda, men kan vara bra att ha vid storläger.



Sopsäckshållare Lock finns

Serveringsvagn

Eldkorg
För eldning där ingen eldstad finns eller kan grävas. Askfat att ställa under
finns.

Bord Ihopfällbart?


