
Juhuu! Vi skal på tur 
– men hvad skal jeg tage med? 

Her er lidt hjælp til at pakke til spejdertur for nye
spejdere og forældre.

Hvis der er nogle af tingene du ikke har, så
spørg først spejderlederen om det er noget I evt.
kan låne til den første tur. Vi har lidt ekstra grej i Drivhuset, men lederne har 
også nogle ting privat, som kan lånes ud.

Vi anbefaler at spejderen er med til at pakke de første par gange, og at man 
begynder at overlade pakningen til helt til spejderen når de har været med på 
3-4 ture. De skal alligevel selv pakke når de skal hjem, og så ved de bedre 
hvad de har med.

Overnatning i   telt  : Pakkes i rygsæk så spejderen selv kan bære det.

Spisegrej; dyb og flad tallerken, kniv, gaffel, ske, teske, kop + viskestykke
Soveudstyr: Sovepose, liggeunderlag, nattøj + sovebamse
Toiletgrej: Tandbørste, tandpasta, kam/børste til personlig toilette, evt. lille 
håndklæde
Spejderudstyr: evt. bålkappe, sangbog, lommebog, evt. lille blok og blyant
Tøj til regulering efter vind og vejr: shorts/soltop/ regntøj/ varm trøje/hue & 
vanter
Sko: Helst fornuftige vandafvisende vandre sko/støvler. Normalt er 
gummistøvler en dum idé, da vi ofte skal gå meget, og det er de ikke egnede 
til. Brug den sunde fornuft og kig på vejrudsigten.

Skiftetøj: Et eller to par rene underbukser + et par ekstra sokker.
Til en almindelig weekendtur, er det ikke nødvendigt at medbringe skiftetøj 
medmindre der er risiko for at blive våd. Børnene glemmer alligevel at skifte 
til rent. Ekstra underbukser er dog altid en god idé, da der kan ske ”uheld”.

• Husk at klæde dig på efter vejret.
• Vi rejser i uniform (hvis man har en) men altid med 

spejdertørklæde.
• Husk også at have NAVN på så meget af udstyret som muligt.

Overnatning i   hytte   kræver samme udstyr, dog:
 Minus: liggeunderlag


Plus: inde sko
Plus: lagen
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