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KFUM-spejderne
Virum-Sorgenfri Gruppe

En nyttig pakkeliste til spejderturene
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.
Pakkelisten nedenfor er derfor mere en huskeliste over de mange ting, man kan have brug for at have
med på en spejdertur/-lejr:
For at gøre det hele meget nemmere på turen/lejren, er det er en god ide at lægge de ting, der hører
sammen (f.eks. sokker, undertøj) i poser, så kan børnene meget lettere finde det. Desuden er det altid en
god idé at pakke sammen med spejderen, så de ved, hvad de har med. J

Tøj:
-

Uniform + tørklæde (hvis du har én)
Bælte
T-shirts/bluser/toppe
Lange bukser
Sokker (rigeligt - man kan ikke have
for mange med!)
Fleece/trøje
Jakke/vindtæt overtøj
Regntøj
Undertøj
Nattøj
Sko/vandrestøvler, der er gode og gå i
Evt. gummistøvler

Toilettaske:
- Hårbørste/kam
- Tandbørste/tandpasta
- Hårelastikker
- Shampoo
- Håndklæde
- Myggemiddel
Andet:
- Sovepose
- Liggeunderlag/lagen
- Evt. hovedpude
- Vandflaske
- Spisegrej + viskestykke
- Sangbog (hvis du har én)

-

Lommelygte
Kniv (hvis du har knivbevis)
Lommelygte
Blyant/kuglepen
Papir
Evt. sovedyr
Evt. kamera
Evt. spillekort

Ekstra sommerting:
- Badetøj
- Shorts
- Kortærmede T-shirts/toppe
- Kasket/solhat
- Sandaler, der er gode at gå i
- Solcreme
-

Sommerlejr:
Sygesikringsbevis
Evt. lidt lommepenge
(KUN hvis lederen har sagt det)

Ekstra vinterting:
- Varm, vindtæt jakke
- Hue, vanter, halstørklæde
- Langærmet varmt undertøj
- Tykke, varme sokker
- Varme vinterstøvler
- Evt. varme/vandtætte overtræksbukser

Lad mobil, nintendo, iPad o.lign. blive hjemme. Vi har fyldt programmet
med alverdens sjove ting, så det er der slet ikke brug for.
Lad også slik og søde sager blive hjemme, medmindre du tager med til
uddeling til alle. Bare rolig, vi har købt godter ind J

