
	  

	  	  	  
	  

	  

Pakkeliste til weekendtur  
Her	  en	  pakkeliste	  over,	  hvad	  der	  vil	  være	  godt	  at	  have	  med	  på	  en	  weekendtur.	  Det	  er	  en	  overordnet	  liste,	  
så	  der	  kan	  være	  flere	  informationer	  til	  det	  pågældende	  tur.	  
	  

• Spejderrygsæk	  
• Sovepose	  	  
• Lagenpose	  
• Liggeunderlag	  	  
• Spejderuniform	  og	  spejdertørklæde	  	  
• Undertøj	  og	  strømper	  (et	  sæt	  på,	  og	  et	  ekstra	  med)	  
• Varmt	  nattøj	  
• En	  langærmet	  trøje/fleece	  	  
• Et	  sæt	  skiftetøj:	  lange	  bukser	  og	  langærmet	  bluse	  
• Overtøj	  til	  vejret	  (regntøj	  eller	  regntæt	  varm	  jakke	  og	  evt.	  gummistøvler)	  	  
• Støvler	  eller	  andre	  gode	  sko	  og	  lette	  skiftesko/hjemmesko	  
• Kasket/solhat/hue/tørklæde/handsker	  -‐	  alt	  efter	  årstid	  
• Toiletting	  (tandbørste,	  tandpasta,	  sæbe,	  vaskeklud,	  kam/børste,	  evt.	  lille	  håndklæde)	  
• Spisegrej	  i	  plastik	  (bestik,	  dyb	  og	  fladtallerken,	  krus),	  viskestykke	  og	  drikkedunk	  
• Lygte	  –	  husk	  og	  tjek	  batterier	  
• Kopi	  af	  sygesikringsbevis	  	  

	  
Gode	  råd	  

• Rigtigt	  udstyr	  behøver	  ikke	  være	  dyrt,	  men	  der	  er	  nogle	  ting	  det	  er	  vigtigere	  at	  have	  end	  andet.	  	  
• En	  tommelfinger	  regel	  er,	  at	  tunge	  og	  store	  ting	  pakkes	  lavt	  og	  ind	  mod	  ryggen,	  let	  og/eller	  mindre	  

ting	  pakkes	  højt	  og	  yderst	  i	  rygsækken.	  	  
• Tøj,	  sovepose	  og	  andre	  vigtige	  ting	  skal	  pakkes	  vandtæt.	  Vigtigst	  af	  alt	  er,	  at	  din	  pakning	  fungerer	  

for	  dit	  barn,	  så	  prøv	  jer	  frem	  og	  lav	  gerne	  et	  par	  prøvepakninger,	  inden	  dit	  barn	  tager	  af	  sted.	  	  
• Husk	  navn	  i	  ALT	  –	  selvom	  I	  ikke	  er	  bange	  for,	  at	  det	  ikke	  kommer	  med	  retur,	  kan	  det	  give	  

problemer,	  med	  én	  gaffel,	  som	  der	  er	  to	  ejermænd	  til	  -‐	  lige	  inden	  spisning.	  	  
• Og	  husk	  INGEN	  løse	  poser,	  gummistøvler	  eller	  andet,	  der	  hænger	  og	  dasker.	  

	  
	  
	  
	  


