Pakkeliste

Dette er et forslag til en pakkeliste. De fleste
ting skal med hver gang der er tur, mens
andet afhænger af årstiden og barnet.
Husk altid et sæt skiftetøj, og gerne flere par
skiftesokker.
Desuden altid varmt og vind/vandtæt tøj.
Rygsæk, sportstaske eller lign.
Dette afhænger af barnets alder, og hvilken tur
spejderne skal på. De mindste spejdere skal ikke
kunne bære deres bagage selv, mens de større
spejdere ofte skal gå længere.
Derfor vent med at købe rygsæk til børnene bliver
større og snak med lederne, hvilket behov der er.
Dagtursrygsæk (sommerlejr)
Til rejsen frem og tilbage, hvor der kan være
madpakke, regntøj m.m. Men afhænger af turens
type, så spørg lederne eller se indbydelsen til turen.
Sovepose + lagenpose
Et dynebetræk kan bruges som lagenpose
Liggeunderlag
Hvis der skal soves i telt eller der ikke er madrasser
på overnatningsstedet. Se indbydelsen.

Tøj
Uniform og tørklæde
Lange bukser, 2 par
Shorts (sommer)
T-shirts/Sweatshirts/Skjorte (1 pr 1-2 dage)
Undertøj (1 pr 1-2 dage)
Nattøj/træningsdragt
Sokker (1 pr 1-2 dage, gerne et par tykke)
Varm trøje
Vindjakke, overtøj
Regntøj
Evt. badetøj
Sko, der kan gås i/sandaler
Gummistøvler
Evt. indesko
Hue, vanter, tørklæde (vinter)
Snavsetøjspose
Toiletsager
Håndklæde
Sæbe
Tandbørste og pasta
Kam/børste
Evt. vaskeklud
Spisegrej
Kop og/eller mug
Tallerken, dyb og flad
Kniv, gaffel og ske
Viskestykke
Samlet i bestikpose

Andet :
Sangbog
Sovedyr
I uniformslommen: Papir + blyant, ’Hej bog’, plaster
og hvad der ellers hører til spejderlommen.
Evt. lommelygte og måske reserve batterier
Dolk (hvis du har knivbevis)
Bæres ikke på ud- og hjemrejse
Pak gerne i poser, det gør det lettere at finde
noget og holde orden.
Husk også madpakke og drikkelse til rejsen,
hvis det er nævnt i indbydelsen.

NAVN PÅ ALT

Især på det som alle andre også har, dvs. spejderting
som tørklæde, bælte, dolk m.m., og alt spisegrej.
Spisegrejet kan evt. mærkes med maling eller
neglelak i stedet for et navn.

Pakkeliste

