Sådan pakker du din rygsæk
(En guide for juniorer og minier)

Inden man stater
Når man starter med at pakke sin rygsæk anbefales det at følge pakkelisten og krydse af samtidig,
så man er sikker på at man får det hele med. Det kan også hjælpe, hvis man ligger tingene foran
sig, så man får et overblik over, hvordan rygsækken skal pakkes. Som junior FORVENDTES det at de
selv kan pakke deres rygsække. Det er derfor en rigtig god ide at spejderne selv pakker eller er
med til at pakke deres rygsæk, så de også SELV kan finde deres ting. Det gælder såvel også for
minier, så de også kan finde deres grej. Lederen ved desværre ikke, hvor forældre gemmer
spejdernes ting i rygsækken .
Anbefales:
- Følg pakkelisten
- Læg tingene foran sig for at få overblik
- Spejderen skal selv pakke.
- Minimum se, hvordan tingene bliver pakket.
- Husk navn i/på alt
Pakkeliste til en uge:
- 3 T-shirts
- 1 flis og trøje
- 2 par bukser/shorts
- Ski undertøj
- 5 par sokker
- Regntøj: regnbukser,
regnjakke/vindtæt,
gummistøvler
- Sko: Vandrestøvler,
sandaler, kondisko
- Toilettaske
- Håndklæde
(sommerlejr)
- Pude
- Sovepose
- Liggeunderlag
- Bestik
- Tur-rygsæk
- Drikkedunk
- Viskestykke

OBS:
Der må ikke hænge
ting og dingle fra
rygsækken. Hvis
gummitøvlerne ikke
kan være i tasken
kan de spændes fast
på rygsækkens
remme (ikke snor)

Her er en model af, hvordan en rygsæk
skal pakkes i forhold til forskellige vægt
klasser.

-

Lommelygte
Sovedyr
Slik (værdi ca. 20 kr.)
Kompas
Kniv
Uniform og tørklæde!
junior-bog: Ilden, mini-bog: Gnisten
shampoo
INGEN MOBIL

Tips:
Pak altid regntøj og bestik øverst så
det er let tilgængeligt. Sørg for at
lægge eventuelle ting du hurtig skal
kunne få fat i, i lommerne på
rygsækken. Så som lommelygte,
ilden, sangbog osv.

Eventuelt til pakkelisten:
- Hue og handsker
- Lagenpose til soveposen hvis man har tendens til at fryse
- Varme sokker
- Sangbog
- Halstørklæde
- Penge (sommerlejr)
- Armbåndsur
- En gangs kamera
- Kortspil
- Anders And blade

ALTID REGNTØJ OG
GUMMISTØVLER
MED!

Efter pakningen
Det er vigtigt at spejderen selv kan bære deres rygsække, så sørg for at tjekke om de kan bære
rygsækken. Husk: navn i/på alt, når det først er væk kan børnene ikke altid genkende deres egne
ting. Der er altid en risiko for at tingene kan blive væk, så tag ikke tøj eller andet med man ikke vil
miste. Tjek også om indstillinger på rygsækken passer. Det skal gøres når rygsækken er pakket.
Hvorfor man IKKE skal have cowboybusker og gummisko med:
Det er generelt en dårlig ide at tage cowboybusker med, for de suger vand til sig og derfor svært
ved at tørre igen, de er ikke varme og børnene får tit udslet når de løber rundt i dem.
Gummiskoene er det samme, de er ikke rare at gå langt i, de bliver hurtige våde og kan ikke blive
tørre igen.
Ingen mobiler
Vi vil ikke have spejderne tager deres mobiler med på lejre, da det er lederpolitik. Børnene bliver
asociale og kan ende op med at få unødvendigt hjemve pga. muligheden for at ringe hjem. Hvis
man mister mobilen er det på eget ansvar. Børnene kan altid låne lederes mobil.
Spejder hilsen Louise juniorleder 

