
Pakkeliste og –vejledning for Balder 
Hedehusene Spejder 

Rygsæk: Vigtigt: 
___Rygsæk ___Sygesikringsbevis (Papirkopi)
___Sovepose (se bagside) ___Madpakke (evt.)
___Liggeunderlag* 
(Ikke oppustelig for mini/mikro*) 

___Evt. medicin (afleveret til leder og husk giv 
lederen grundig besked)

Spisegrej: Specialudstyr: 
___Tallerkenpose (Se nedenfor) ___Kompas
___Kop ___Kniv (Dolk/lommekniv – hvis knivbevis)
___Flad og dyb tallerken ___Sangbog
___Kniv, gaffel, ske og teske ___Skrivegrej
___Viskestykker (2 stk.) ___Tændstikker
___Feltflaske/drikkedunk ___Knobreb 

___Lommelygte/Pandelygte
Toiletsager: ___Førstehjælpsgrej
___Tandbørste og tandpasta ___Solbriller
___Sæbe (Hår- og bodyshampoo) ___Mobiltelefon**
___Vaskeklud (**Mobiltelefon kun junior og trop og på eget 
___Håndklæde ansvar – Telefonen skal ligge i tasken, og vil  
___Solcreme kun være tilgængelig under særlig aktivitet)
___Kam/Børste
___Myggespray Ekstra lækkert: 

___Toiletrulle
Påklædning ved afgang: ___Sandaler
___Reglementeret spejderuniform ___Skiftesko
___Overtøj ___Badetøj
___Bukser, korte eller lange ___Hovedpude
___Solidt fodtøj (evt. vandrestøvler) ___Nattøj
___Hue/Kastet (efter årstid) ___Bålkappe
___Handsker (efter årstid) ___Indesko til hyttebrug
___Halstørklæde (efter årstid) ___Sovedyr 

___ - _________________________________
Skiftetøj: ___ - _________________________________
___Undertøj ___ - _________________________________
___Langt undertøj ___ -_________________________________
___Lange bukser (et sæt pr uge) ___ -_________________________________
___Korte bukser (efter årstid) ___ -_________________________________ 
___Strømper (et par per døgn) ___ -_________________________________
___Varm trøje (kan være koldt om aftenen) ___ -_________________________________
___T-shirt ___ -_________________________________ 
___Regntøj ___ -_________________________________
___Gummistøvler (Ikke til vandring) ___ -_________________________________
___Stofpose til snavset tøj (Ikke plastpose) ___ -_________________________________



Pakkevejledning 
 Spejderne skal selv være med til at pakke rygsækken, så de ved 

hvad de har med og hvor det ligger i rygsækken – Lederen ved 
desværre ikke, hvor forældrene gemmer spejderne ting i 

rygsækken�

 Tænk på vægten og husk at man altid skal kunne bære sin 
oppakning selv.  

 Tøjet og grejet pakkes i poser, så man undgår at tingene bliver 
våde, samtidig er der mere styr på børenes ting i rygsækken. 
(Zip-poser fra IKEA eller Rema er meget anvendelige til dette 
formål). 

 Pak evt. de samme slags ting sammen.  
Dvs. ikke en pose med tøj til hver dag, men eks. alle strømper i en pose, undertøj i en anden.  

 Alle løse dele (sovepose, liggeunderlag o. lign.) fastgøres sikkert til rygsækken, så intet tabes i forbindelse 
med transporten. 

 Sæt først kryds ved tingene, når de ligger i tasken, og gennemgå listen før afrejse. 

Liggeunderlag – Mikro/Mini:
Soveposer og liggeunderlagene bliver rullet sammen hver dag, for at undgå, at børene går med sko på dem.  
Da vi oplever, at de fleste af mikroerne og minierne ikke selv kan håndtere de selvoppustelige liggeunderlag,  
henstiller vi til, at børnene udstyres med liggeunderlag, de selv kan håndtere.

Soveposehylster: 
Da vi oplever, at soveposehylstrene generelt er for små henstiller vi til at der anskaffes et hylster i en størrelse, så 
børnene selv kan pakke soveposen sammen. 
Man kan med fordel sy sin egen. 

Tallerkenpose:
Alle børn skal medbringe en pose til deres spisegrej, da dette vil blive hængt op på en snor.  
Dette kan evt. købes i spejdersport, eller man kan sy den selv, og få sin helt egen. 

Hvorfor man IKKE bør have cowboybukser og gummisko med:
Cowboybukser suger vand, og har svært ved at tørre igen. De er ikke varme og børnene får ofte udslet når de løber 
rundt i dem. Gummisko er ikke rare at gå lang i, bliver hurtigt våde, og har også svært ved at tørre igen. 

Placeringen af dine ting i tasken er altafgørende!  

Du bør derfor pakke tasken på følgende måde: 

 Lette og pladskrævende ting bør placeres i bunden af tasken. 

 De tungeste ting i tasken, skal du placere så tæt som muligt på din ryg. 

 Gem derfor dit kort, kompas, lommelygte og lignende øverst i tasken eller i en af 
de udvendige lommer, så de er nemme at få fat i, og så du altid ved, hvor du har 
dine ting. 

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

OBS: Der må ikke hænge ting og 
dingle fra rygsækken. Hvis 

gummistøvlerne ikke kan være i 
tasken, kan de spændes fas på 

rygsækken men remme (IKKE snor) 


