
Vejledende pakkeliste  
 
Her er en vejledende pakkeliste. Listen er tænkt som en huskeseddel på hvad du skal 
overveje at have med.  
  
Gennemgå derfor listen og vurder hvad du skal have med. 
Specielt tøj er vigtigt. Ser det ud til en masse regn skal der ekstra sæt med. 
  
Den gode rutine  
Vi anbefaler følgende pakkerutine, da den er en stor hjælp både for spejderne og lederne 
når vi er på lejr:  

1. Spejderen finder det tøj og udstyr frem som skal med på lejren og ligger det på sin 
seng  

2. Spejderen og forældre gennemgår i fællesskab om der mangler noget og finder evt. 
resten  

3. Spejderen pakker det selv i rygsækken evt. med hjælp fra forældre. 
  
Når du pakker er det en fordel af gå systematisk til værks, for så husker du bedre at få det 
nødvendige med. Pak altid sammen med barnet. Så har de en bedre ide om hvad der er 
med. 
Ofte hørt det har min mor ikke pakket og voila, efter 5 sekunders kikken, ligger det øverst;-) 
 
Meget gerne navn i alt tøj og tilbehør, det hele ligner hinanden i et spejdertelt.  
  
Orden og overblik  
Pak tøjet i gennemsigtige poser. Det er lettere at finde det man mangler. Man kan lettere 
”tømme” tasken og hurtigt rydde op igen. 
  
Elektronisk udstyr  
Vi kan ikke tage ansvaret for dette. Elektronik og et par dage med regnvejr er en meget 
dårlig kombination. Der er kun trop spejder der må have mobiler med. 
 

Kontaktinfo: 
Ved afgang bedes i aflevere spejderen kopi af sygesikringsbevis, jeres kontaktnumre  
I lejrperioden samt evt. info om medicin eller lign. 
I samme kuvert kan lommepenge afleveres.  
”slikpenge” afleveres i mønter. 
 
Husk at sende en hilsen, brev eller postkort til barnet.  



Afleveres til leder 
___ Lommepenge 
___ (Vådligger, medicin, kost mm.) 
___ Kopi af Sygesikringsbevis + kontakt numre 
 
Diverse: 
___ Lommelygte 
___ Noget at læse i 
___ Spejder sanghæfte 
___ Lille taske til dag tur med plads til drikkedunk og regntøj 

  I en lille taske/bestik pose (så er der styr på sagerne :-)) 
___ Bestik (kniv, ske og gaffel)  
___ Tallerken (dyb og flad)  
___ Kop + plastik drikke dunk 
___ Viskestykke  

  Overnatning  
___ Sovepose (Nat temperatur falder til 10-15 grader) 
___ Liggeunderlag (Husk barnet skal selv kunne pakke det igen) 
___ Lagen (Hvis vi er i hytte)  
___ Sovedyr  

___ Nattøj  
  

 Tøj (Flere sæt alt efter vind og vejr) 
 ___ Uniform og tørklæde  

___ Lange bukser  
___ Korte bukser  

___ Strømper evt. sokker  
___ Undertøj  
___ Tyk trøje/fleece  
___ Tynd trøje  
___ T-shirts  
___ Badetøj 

  Fodtøj  
 ___ Vandre kko evt. gummisko/kondisko  

___ Sandaler , Cloggs eller lignende. 
___ Gummistøvler 
  

 Overtøj  
 ___ Regnjakke incl. hat og regnbukser  

___ Jakke  
___ kasket / hat 

    
 Bad og toilette  

___ Håndklæde (evt. en gammeldags bomuldsble. Fylder og vejer "ingenting" og tørrer lynhurtigt)  
___ Tandbørste  
___ Tandpasta  
___ Stor pose til vasketøj 
 

 


