
Pakkeliste  

  

• Rygsæk – og meget gerne et regnslag til den! 

• Uniform og tørklæde 

• Sovepose og liggeunderlag  

• Toiletgrej o Tandbørste o tandpasta o shampoo  

o evt. håndsprit  

• håndklæde (stort + lille)  

• Tøj  

o Regntøj ((ikke poncho) gerne med rip-stop)   

o T-shirts      x5   

o langærmet trøje   x2   

o tyk trøje/sweater   x1   

o lange bukser   x3 (undgå cowboybukser- de er tunge og længe om at tørre!)   

o shorts      x2   

o underbukser   x9   

o sokker/strømper   x10   

o tykke sokker (par)   x1  

o hat (mod solen)   x1  

o nattøj 

o sko (der sidder godt!)    x1  

• klipklapper/sandaler    x1  

• kraftig pose til snavsetøj (som nemt kan lukkes og åbnes flere gange)  

• lommelygte/pandelygte  

• Service  

o Tallerken   x2 (fordel med dybe) 

o kop/krus  

o kniv, gaffel, ske,  

o viskestykke    x2  

• Diverse  

o Solcreme 

o Vandflaske   

o Badetøj   

o myggespray/stift  

o en lille taske/bæltetaske til småting, til når vi skal rundt på lejren  

• Eventuelt 

o Medicin 

o Ekstra Sovegrej o.lign.  

o Hvis du har mobil med, husk oplader dertil og gerne en powerbank. (Vi kan ikke love 

opsyn med mobiler, der lader)  



   

Det er naturligvis ikke nødvendigt at tage alt 

med fra denne liste, man skal tage det med 

man forventer at bruge. Alt indtil ”Eventuelt” 

er dog en god ide at have med,   

How to:   

Prøv rygsækken på når den er fuldt pakket 

inden vi tager afsted, så der er tid til at justere 

den.  

Husk at spejderen selv pakker sin rygsæk, 

dine forældre må gerne hjælpe dig, men du 

skal selv vide, hvor alting er.  

Alt efter hvilken rygsæk du har, kan der være 

flere måder at tilgå dine ting på. Sørg for at 

gøre det så nemt for dig selv som muligt, uden 

at gå på kompromis med vægtfordelingen.  

  

Master tips:  

Det er en god ide at pakke tingene ned i klare 

plastikposer, så i både kan kategorisere dem, 

samtidig med at de ikke bliver våde i regnvejr. 

Husk ikke at binde knude på poserne, ellers 

bliver det svært at komme til sine ting og poserne kan gå i stykker. (poser med gen-luk er endnu smartere 

men dyrere). 

Regler:  

Alt skal kunne være i- eller kunne sidde fast på- rygsækken, der må ikke hænge noget og ”dingle” udenpå 

og i skal kunne have begge hænder fri når vi går. Nettoposer og andre mærkelige ting må ikke være 

synlige! Vi repræsenterer KFUM spejderne når vi bevæger os ud fra spejderhuset, så vi skal sørge for at 

se respektable ud.  

Man må gerne tage ting og sager med til at fordrive tiden med, spillekort, blade osv. Men husk at du 

selv skal bære på det, så Harry potter bøger (tykke bøger) og andre tunge ting er ikke en god ide. 

Husk dog at hvis man medbringer sin mobil tlf. er det på eget ansvar.  

   

Vi glæder os til en fed lejr med nye venskaber, sammenhold, hygge, bålmad, duften af røg, sange, sjov og 

ballade, måske lidt regn og massere af spejderaktiviteter. Husk at det hele bliver lidt sjovere når man har 

udstyret i orden og det hele med, så gør jer nu umage!  

  

Mange spejderhilsner  

  

  Lederne   


