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Pakkeliste Mikro 
 
 
 
Den gode rutine 
• Hav god plads i tasken 
• Hav det med, der skal bruges 
• Hav kun noget med, som må gå i stykker eller blive glemt. 
 
Der er ingen faste regler men tænk over, hvad du har brug for til den enkelte tur, og pak fornuftigt 
efter vejret. 
 
 
Hjælp hinanden derhjemme, så hjælper I spejder og leder på lejren: 
 
• Spejderen finder det tøj og udstyr frem, som skal med på lejren og lægger det på  

sin seng. 
• Spejderen og forældre gennemgår i fællesskab, om der mangler noget og finder evt. resten 
• Spejderen pakker det selv i rygsækken/tasken. 
 
 
Sørg for at hjælpe hinanden med at pakke. Det er vigtigt, at mikroerne ved, hvad de har med og hvor det ligger i 
tasken/rygsækken. 
 
En god pakkeregel er, at foruden det sæt tøj spejderen har på også altid har et ekstra komplet sæt med.  
Hertil kommer så regntøj, overtøj osv. 
 
Husk desuden altid at tjekke indbydelsen for specielle ting, der skal medbringes, og hold jer altid opdateret 
på vejrudsigten og juster pakningen efter det. 
 
 
 
Elektronisk udstyr 
Lad mp3-afspiller, iPod og mobiltelefoner blive hjemme, da vi ikke kan tage ansvaret for disse.  
Har du behov for at komme i kontakt med dit barn eller omvendt, har lederne telefon med.  
 
 
Rygsæk eller sportstaske 
Mikrospejdere skal ikke selv bære deres bagage. En rygsæk er fin at pakke i, men en stor sportstaske er næsten bedre til 
mikrospejdere. Den er lettere at finde rundt i for dem. Den skal helst være så stor, at soveposen kan være i tasken. Ellers 
bind tingene sammen, så delene holdes sammen.  
Sæt navneskilt på rygsæk, taske. Så kan lederne lettere hjælpe dem. 
 
 
Pak efter vejret og tag ikke alt for meget unødvendigt med, HUSK altid regntøj! (medmindre der er hedebølge ) 
 
Det er en god ide at putte de ting der hører sammen (f.eks. sokker, undertøj) i plastikpose, (f.eks. nattøj, 
toiletsager og håndklæde i en anden plastpose).  
Tænk på at brug gennemsigtige poser, så kan spejderen meget nemmere finde det. 
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Forplejning: 
  Madpakke – (hvis oplyst) 
  Bestik (kniv, ske og gaffel) – ikke hvis vi er i hytte 
  Tallerken (dyb og flad) – ikke hvis vi er i hytte 
  Krus/Mug som kan hænge 
  Drikkedunk - ca. ½liter 
  Viskestykke 

 

Overnatning: 
  Sovepose i stort hylster som spejderen selv kan pakke sammen 
  Lagenpose (hvis haves) 
  Evt. Hovedpude 
  Liggeunderlag (ikke luftmadras) 
  Lagen (i hytte) 
  Nattøj (bemærk; varmt nattøj til vinter. Uld/bomuld er en god ide) 
  Evt. sovedyr 

 
Tøj: 

  Lange bukser 
  Korte bukser – hvis ikke det er vinter :) 
  Strømper evt. sokker (tørre, varme og rene fødder, giver glade spejdere!) 
  Undertøj 
  Tyk trøje/fleece 
  Tynd trøje 
  T-shirts – kun forår/sommer.  
  Poser til snavset tøj 
__(Tøjet pakkes alt efter årstiden og vejret) 

 

Spejderting 
  Uniform (hvis haves) 
  Tørklæde 
  Bælte (hvis haves) 
  Lygte (f.eks. stavlygte, lommelygte, pandelampe) (husk at tjekke batterierne inden) 
  Sangbog (hvis haves) 
  Lille turtaske/rygsæk (se om det står på sedlen, vi skal ikke have det med hver gang) 
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Fodtøj 
  Gode sko/Støvler evt. gummisko/kondisko (der er gået til) 
  Gummistøvler kan evt. medbringes i tilfælde af regn 
  Hjemmesko/Indesko – hvis vi er i hytte 
  Sandaler 
 

 

Overtøj 
  Regnjakke og regnbukser 
  Jakke Tyk/Tynd (afhængig af årstiden) 
  Hue, handsker, halstørklæde (afhængig af årstiden, vi er ude selv om det er vinter) 
 

 

Bad og toilette 
  Badetøj (om sommeren) 
  Badesko (om sommeren) 
  Håndklæde 
  Tandbørste/tandpasta 
  Kam/børste 
  Sæbe/shampoo 
  Evt. Myggespray og solcreme 
 

 

Diverse 
  Medicin (Bruges der medicin skal lederne informeres, og medicinen skal medbringes). 
  Kopi af sygesikringsbevis i lommen 
  Hat eller kasket 
  Ud på tur, aldrig sur   
 

 

IKKE MED 
… INGEN slik 
… INGEN GAMEBOY, MOBILTELEFONER OG ANDET ELEKTRONISK LIR! 
… Ingen Dolk/Kniv. 
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