Pakkeliste...

Du skal have det hele i din rygsæk - og du skal selv bære den ca 5. km..

Vi mødes alle i:
Tørklæde + uniform med alle dine mærker på :O)
Lommebogen Ilden, sangbog, kodeur, lille blok + blyant/kuglepen i lommen
Bælte med dolk mm (Kompas og knobbånd hvis du har det)
I din turrygsæk: (god at have med til en mindre gåtur, et orienterings- eller natløb - hvem ved..?)
Lommelygte/pandelampe - gerne med rødtlys også.
Kamera
Drikkedunk
Sygesikringsbevis, lidt lommepenge
Hyggeslik/chips til om aften og til dine ledere
Evt. mobiltelefon - men den bliver indraget ved ufornuftig brug
Soveudrustning:
Sovepose+pude
Liggeunderlag
Nattøj evt. et ekstra sæt skiundertøj + sovesokker
Ørepropper til når lederne snorker
evt. et ekstra tæppe/lagenpose, hvis din sovepose ikke er for god...
ellers brug din bålkappe :O)
Toiletsager:
Tandbørste+tandpasta
Kam/børste
Håndklæde/vaskeklud/sæbe
Deo - ikke spray
Toiletpapir/(håndsprit..?)
Førstehjælpstasken/Plaster, Lommeletter?
Evt. hygiejnebind
Evt. medicin (Fortæl Birgitte,
hvis du har medicin med og til hvad)
Skiftetøj:
Bukser
Trøje/fleece/t-shirt
Sokker/strømper - varme
Undertøj
Spisegrej:
Tallerkner (dyb+flad)/krus/spisebestik
Viskestykke med navn på
Andet tøj:
Regntøj - husk også dine bukser
Overtøj/jakke/fleece ell. lign
Sko - praktiske - varme/vandtætte
Vandrestøvler - vandtætte
Hue/vanter/halstørklæde/pandebånd
Skiundertøj Bålkappe (hvis du har fået lavet en)
Regnslag/pose til din rygsæk+turtaske

[Pioner/telt/Hike]
Vi mødes på spejdergården fredag kl. 18.30 og
er retur igen søndag 11.00.
Skal far/mor have fat i os undervejs:
Birgitte - 22119919
Adr. hvor vi er liggenede:
Spejdergården og et hemmeligt sted.
Super vigtig vigtigt...!
Let - lag på lag, varmt, vindtæt og vandtæt
og at du kan bære det hele selv...
Pak gerne dine ting i mindre poser i rygsækken,
så er det altid tør, når du skal bruge det :O)
Emner på weekenden:
Ude liv
”Klar dig selv” forløbsmærket
”Pioner” forløbsmærket
Bivuark bygning..?
Telt opsætning
Mindre vandretur med rygsæk
Primitiv lejrpladsopbygning
Mad på bål - alle måltider
Naturen
Bålhygge
Knob/besnøringer

