Pakkeliste...

Du skal have det hele i din rygsæk eller en stor sportstaske på fx 60 liter, da det er lettest at holde
styr på i teltet eller oppe i sove rummet.
Pakkelisten er vejledende, så det der står ”..?” er nok ikke alle der bruger, men rart at have...
Vi mødes alle i:
Tørklæde + uniform med alle dine mærker på :O)
Sangbog, lille blok + blyant/kuglepen i lommen
I din turrygsæk (god at have med til en mindre gåtur, et orienterings- eller natløb - hvem ved..?)
Pandelampe - gerne med rødtlys i.
Lommelygte, der ikke kan lyse andre i øjnene..
Dolk - hvis du har kniv bevis.
Drikkedunk, så du ikke skal vaske krus op hele tiden..
Sygesikringsbevis, lidt lommepenge..?
Lidt hyggeslik/chips til om aften og til dine ledere - max 1/2 l sodavand
Evt. mobiltelefon - men den bliver indraget ved ufornuftig brug
Soveudrustning:
Sovepose+pude evt lagenpose hvis din sovepose ikke helt er varm nok
Liggeunderlag
Nattøj/skiundertøj + sovesokker
	Ørepropper, hvis du har svært ved at sove når der er lyde fx snorken...
Toiletsager:
Tandbørste+tandpasta
Håndklæde/børste/shampoo?
Deo - ikke spray
Toiletpapir/håndsprit til eget brug
Førstehjælpstasken/Plaster til sår/vabler
Evt. hygiejnebind
Evt. medicin - husk at fortælle at du har med!
Skiftetøj:
Bukser/shorts?
Trøje/fleece/T-shirt?
Sokker/strømper - varme
Undertøj
Spisegrej i en pose:
Tallerkner (dyb+flad)/krus/spisebestik
Viskestykke med navn på
Andet tøj:
Regntøj - der regner tit / blæser meget
Overtøj/jakke/fleece ell. lign
Sko/vandrestøvler - praktiske - varme/vandtætte
Buff/hue/lette vanter
Skiundertøj
Sandaler?/tennissko?
Bålkappe..? Siddepude..?
Arbejdshandsker..?
Regnslag/pose til din rygsæk+turtaske

[gruppetur]
Foregår på Spejdergården og vi skal være ude
hele tiden, dog sover mikro indendørs - så find
den varme sovepose frem og det gode liggeunderlag...
Super vigtig vigtigt...!
Let - lag på lag, varmt, vindtæt og vandtæt!
Pak gerne dine ting i mindre poser i rygsækken,
så er det altid tør, når du skal bruge det - især jer
der vil sove i telt og i biuark på gruppeturen.
(brug fx dem med lynlås fra Ikea i forskellige størrelser)
Super vigtig vigtigt til søndag...!
Søndag er den store motions dag, så der skal
der findes dit store fitnes med svedbånd eller din
fars camping habit frem, da Helle og Holm vil
starte opvarmningen efter flaghejsningen...

