Pakkeliste
Hvad der skal medtages på en spejdertur eller lejr afhænger af mange ting, f.eks. spejderens
alder, turens art og længde – og ikke mindst
årstiden og vejret.
Det er en god ide at putte de ting, der hører
sammen, (f.eks. sokker, undertøj) i plastikposer,
så kan børnene meget nemmere finde det og det
holder sig tørt i regn, selv om tasken/rygsækken
måske ikke er helt vandtæt .
Det er også en MEGET god ide hvis I forældre
hjælper jeres barn med at finde de ting frem de
skal have med og spejderen derefter SELV putter
alle tingene i tasken, så de ved hvad de har med
og hvor det er, samt at pakke i rygsæk, som er
lettere at bære end kuffert/sportstasker,
- især på lejre hvor man selv skal bære sin
bagage et pænt stykke vej. For de stores
vedkommende, som naturligvis pakker selv, er
det ok lige at checke at de har husket det hele,
evt. ved at de krydser af på en pakkeliste!
Og husk navn på alle ting! Evt. bare forbogstaver
med permanentmarker i tøj, viskestykker mm.
Og fx dymo på spisegrej etc.
Pakkelisten nedenfor er en vejledende huskeliste
over de mange ting, som man kan have brug for
at have med på en spejdertur/lejr.
Vær obs på at: Mobiltelefoner medbringes kun
fra junioralderen og op, der kan være poster og
opgaver, hvor de skal bruges, men indskærp
gerne børnene at de skal henvende sig til lederne
først, hvis de har behov for at ringe hjem.
Og ring/sms ikke til dem under en lejr, kontakt
lederne først.
Når vi er på lejr er det nære sociale liv i fokus,
dem vi er sammen med, og ikke vennerne på
nettet, så mobiltelefonen skal kun bruges i meget
begrænset omfang. Lederne kan indsamle og
opbevare mobiltelefonerne, hvis vi skønner det
nødvendigt.

PAKKELISTE

Sangbog (hvis du har en)
Kniv (hvis du har knivbevis)

Uniform (hvis man har en)
Spejdertørklæde
Vindtæt overtøj
Regntøj
T-shirts
God varm trøje

Drikkeflaske
Bestikpose med:
Tallerkner (1 dyb, 1 flad, plastik)
Kop/krus ( plastik)
Kniv, gaffel og ske

Ekstra lange bukser

Viskestykke
__________________________

Sokker (rigeligt)

Ekstra ting til ture om vinteren:

Undertøj

Varm, vindtæt jakke

Tandbørste/tandpasta

Hue, vanter, halstørklæde

Shampoo

Langærmet, varmt undertøj

Kam/børste

Tykke, varme sokker

Håndklæde

Varme, vinterstøvler

Evt. medicin (kan opbevares af lederen, evt.
instruktionsbesked vedlagt på en seddel)

Evt. varme vind/vandtætte overtræksbukser
__________________________________

Gode travesko/støvler

Ekstra ting til ture om sommeren:

Indesko (Hyttetur)

Shorts

Gummistøvler

Kortærmede T-shirts

Nattøj

Badetøj, + evt badesandaler

Sovepose

Spejdercap/kasket/solhat

Evt. hovedpude

Sandaler eller klipklapper, der er gode at gå i

Evt. sovedyr

Solcreme

Lagen (hyttetur)

Evt myggebalsam
________________________________________

Liggeunderlag (telttur)
Lommelygte
Papir
Blyant/kuglepen
Evt. spil til pauseunderholdning

Lommepenge, (hvis aftalt med lederne, vejl.
Beløb 15-25 kr. pr. dag, + evt. til en lejr-T-shirt)
Slik, til hyttetur, hvor der ikke er kiosk, vejl. beløb
15-20 kr. (og når man har slik med deler man)!
Mobiltelefon, kun fra junior og op, medmindre
der er særlige forhold (fx diabetes)!

