Pakkeliste til 5-dages sommerlejr

 solcreme
 myggebalsam

Valgfrit:
Gang selv op ved flere dage…





Pak selv i en rygsæk – og ikke mere end at du
selv kan bære det
Husk at vi naturligvis rejser i uniform og med
tørklæde
Husk navn på det meste tøj
Pakkelisten er vejledende – I ved selv, hvor
beskidte I bliver ☺

Tøj:
















uniform, tørklæde, bælte, blok, kuglepen m.v.
3-4 sæt undertøj
2-3 t-shirts
4 par strømper
1-2 par lange bukser (i bomuld, kunststof
bliver let revet/brændt ved bålet)
2 par korte bukser
1 kasket/bøllehat mod solen
1 varm trøje/sweater
1 vindjakke
1-2 sæt nattøj
1 sæt badetøj
1 sæt regntøj
1 par gummistøvler/vandrestøvler
1 par sandaler
1 par gode gå-langt-sko










solbriller
læbepomade
spillekort, blade
kompas
sovedyr
hovedpude
bålkappe
sy grej, lille saks/nål/tråd

Lad følgende blive hjemme:





Mobiltelefon
Elektroniske spil
MP3-afspiller og lign.
Stilletter, læbestift m.v.

Sådan pakker DU rygsækken bedst – (med en
smule hjælp fra far eller mor):

Toiletsager:








tandbørste og tandpasta
lille håndsæbe
3-4 vaskeklude
shampoo
kam/børste
håndklæde
evt. medicin (lederne skal orienteres)

Spisegrej i egen stofpose:








1 flad tallerken, plast
1 dyb tallerken/stor mug, plast
1 krus, plast
bestikpose: kniv, gaffel, ske
1 viskestykke
2 tøjklemmer
1 drikkedunk

Lejrudstyr:









sovepose
liggeunderlag
lille rygsæk til dagtur/madpakke/drikkedunk
lygte (pandelampe er praktisk)
dolk (kun hvis du har knivbevis!)
sangbog
plaster og evt. et par spritservietter
sygesikringsbevis

Når du pakker rygsækken er reglen, at de
tungeste ting skal ligge tæt ved ryggen, og så højt
oppe ved skulderbladene som muligt. Det mindst
vigtige skal i bunden.
Pak så rygsækken er lige tung i begge sider.
Organiser dit tøj i gennemsigtige plastposer, så
du kan se, hvad poserne indeholder. Det gør det
lettere at pakke og holde orden i sækken.
Andre tips:




Navn på så meget tøj som muligt
Du skal kunne bære din egen rygsæk –
også mere end 10 meter
Soveposehylstret bør passe til soveposen
og spejderens kræfter, ellers er en
plastikpose med elastik bedre.
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