ESIMEST KORDA MATKALE MINNES

Inimesi on alati huvitanud ümbritsev loodus - metsad ja mäed, sood ja rabad, vee kukkumine kõrgetelt kaljudelt, taimed ja loomad, rahvad ja inimeste elu-olu, mitmesugused huviväärtused, kultuuriloolised paigad jm. 
Kui Nuustakul käidud ja muudki lähemad paigad nähtud ning vajalikud kogemused olemas, võetakse ette rännuteed Põhjamaadesse, Karpaatidesse, Pariisi, Alpidesse jm. Kui tahtmist ja võimalusi jätkub, ootavad järge juba teised mandrid. 
Iga algus on raske - see vanasõna käib ka matkamise kohta. Algajal matkajal oleks kasulik arvestada mõningaid lihtsamaid soovitusi. 
Ų	Alustagem mõõdukalt. Põhimõte on - lihtsamalt keerukamale. 
Ų	Kõige lihtsam on liikuda jalgsi - nii pääseb sügavamale looduse rüppe, aga ka jalgratas, süst või suusad on igati sobivad vahendid. 
Ų	Kui lähed, kutsu sõber ka kaasa - on julgem ja meeldivam. 
Ų	Alusta ühepäevastest matkadest. Edasi võivad tulla nädalavahetuse paaripäevased matkad ööbimisega telgis. Nüüd tuleb juba tõsisemalt mõelda ka matkavarustusele. 
Ų	Jalgsimatkal on esmaseks varustuseks jalatsid. Vähegi pikemale kõndimisele sobivad sissekantud mugavad ja tugevad jalanõud. Uute nahkjalatsite jalale sobitamiseks on otstarbekas nende pealsed sooja veega läbi leotada ja jalas (soovitav kõndides) ära kuivatada. Kui jalanõud pole piisavalt avarad, tuleb seejuures panna jalga lisapaar villaseid sokke. Pärast kuivamist vajavad jalatsid korralikku määrimist. 
Ų	Seljakott kõlbab paljudeks matkadeks ja seda ostes ning suurust valides tuleb silmas pidada kindlasti ka tulevasi matkaplaane. 
Ų	Soojal suvel võib küll magada väljas, kaitstes end juhusliku vihma eest magamisaseme kohale kinnitatud kile või veekindla riidega, kuid normaalne oleks kasutada selleks siiski telki. Telkide valik on lai ja sõltub suuresti tuleviku vajadustest ja olemasolevatest võimalustest. 
Ų	Magamiskott tuleb valida sõltuvalt matkadel võimalikust välistemperatuurist. Täiendavat sisekotiks õmmeldud lina saab magamisel kasutada sooja ilma puhul ka ilma kotita. 
Ų	Looduses viibimise ja tule tegemise kohta on täpsemad juhised ja piirangud toodud "Igaühe õigustes". Paljudel juhtudel on lõkketegemine keelatud ning toiduvalmistamiseks tuleb kasutada matkapriimust või vastavat -gaasipliiti. Tuletegemiseks ettenähtud kohti võib leida spetsiaalselt ettevalmistatud telkimisplatsidel. 
Ų	Telkida võib seal, kus see pole keelatud ja telgi püstitamise koht tuleks valida veidi kõrgemale, et vihma puhul ei koguneks vesi telgi alla. 
Ų	Looduses liikumisel on vajalik kaart ja kompass ning eelnevalt mingil moel õpitud orienteerumisoskus. 
Ų	Matkale minnes ole valmis ka halvemateks tingimusteks (ilm, toiduvaru, ravimid). 
Ų	Ära ülehinda oma ja matkakaaslaste võimeid. 
Ų	Ära mine üksinda pikemale marsruudile või kaugemale asustatud aladest. 
Ų	Õpi tundma loodust ja hoia ning kaitse seda. Sa oled ise selle lahutamatu osa. 
Ų	Kui tunned suuremat huvi matkamise vastu, pöördu linna matkaklubi poole. 






