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Spejderneslejr 2022 - Hedeland 

Antal Pakkeliste 2022 - 10 dage Noter 
 

Oppakning 
 

1 Rygsæk 40L - 60L 

1 Sovepose Pakkes vandtæt, enten i drybag eller i en plasticpose. 

1 Lagenpose Bruges til at passe på soveposen og give en tynd sovepose til varme nætter. 

Kan laves af et lagen der syes sammen til en pose 

1 (Skum)underlag Vi anbefaler skumunderlag, da det giver god mulighed for at ligge tæt i teltene, 

skumunderlag kan overlappes. 

1 Evt. Siddeunderlag Lille skumunderlag eller lignende med tydeligt navn på! Til lejrbål og vådt vejr. 

1 Evt. Hovedpude En hovedpude kan let laves af en tyk trøje og et soveposeetui, eller man kan 

medbringe en almindelig eller en oppustelig hovedpude. 
   

 
Tøj (husk navn i tøj og udstyr) 

 

5/10 sæt Undertøj Underbukser til hver eller hver anden dag. Sports BH efter behov. 

1 Uldundertrøje Det kan være koldt om sommeren i DK, vi er ude hele tiden. 

1-2 Tørklæde(r) Pænt rullet og bundet med firknob! Evt. Ekstra til byt. 

1 Uniform Med sangbog! Se også afsnittet om uniformslommen. 

1-2 Yggdrasil t-shirt Gælder som uniform på lejren, men uniform medbringes også. 

2-3 T-shirts 
 

2 par Shorts Kan også være nederdel eller kilt 

1 Regnjakke Evt. også regnbukser (se vejrudsigt). 

1 Varm trøje Uld eller fleece 

1 Bukser Tjek vejrudsigten. Godt til aften. 

1 Badetøj 
 

1 Håndklæde 
 

1 Hat (kasket, bølle-, spejderhat) Vigtig solbeskyttelse på alle slags ture! 
   

 
Fodtøj (pose i rygsæk) 

 

5-6 par Strømper Gerne et par uldsokker til sandalerne hvis det er eneste fodtøj. 

1 par Sandaler eller sko Det ene sæt fodtøj kan godt bare være klipklappere, de fungere også i 

regnvejr når det ikke er koldt. 

1 par Vandtætte sko / gummistøvler Udtænk en løsning, hvis der ikke er gummistøvler med. Hvad kan man tage på 

hvis det regner eller er koldt? 
   

 
Bestikpose (stofpose) 

 

1 Kniv, gaffel og ske 
 

1 Skål eller mug Findes forskellige muligheder den simpleste er: 

To mugs, én til kop og én til mad. 

1 Evt. Tallerken Kan være rart at have noget fladt til rugbrødsmadder og lign. 

1 Kop eller mug 
 

1-2 Viskestykke(r) Med navn! 
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Toiletting (toilettaske) 

 

1 Tandbørste 
 

11 par Evt. engangs kontaktlinser Og/eller ekstra briller 

1 Solcreme min. Faktor 30 
 

1 Tandpasta 
 

 
Evt. Medicin fx antihistamin Pakket i genlukpose med seddel om brug. Husk at fortælle til lederne! 

 
Evt. Sæbe/shampo Når man gerne vil i bad på lejren 

 
Sygesikringskort 

 

1 Evt hårbørste 
 

   

 
Andet (fx i toplommen) 

 

1 Solbriller 
 

2-3 Hårelastik For dem der har langt hår 
 

Lommepenge på skejserarmbånd 
 

 
Evt. Myggebalsam 

eller kløestillende stift 

Kun hvis nødvendigt, husk at bruge myggebalsam udendørs, ikke inde i teltet. 

1 Evt. Pandelampe Vigtigt i troppen, ellers ikke, da det er sommer. 

1 Dolk + bælte Dolken er forskellig for mini og junior/trop. Dolk må bruges når man har 

knivbevis eller sammen med en leder. Det er altid en god ide at sige til en 

leder hvis man vil sidde og snitte. 

1 Evt. Bamse  

1 Evt. Underholdning En bog, kortspil, engangskamera eller tegneserie. Det skal være noget du selv 

synes er rart og sjovt.  

1 Armbåndsur Godt til at holde styr på tiden både for de yngste og de ældste. Også god til 

hejk. 

1 Mobil (kun troppen) Obs! Der er forskellige regler for mobil i de tre grene. Tjek hvad der gælder for 

hhv. Mini og junior og trop. 

1 Mobiloplader (kun troppen) Husk også oplader til powerbank hvis det er et andet stik. 

1 Evt. Powerbank (kun troppen) 5000-10000 mwh er passende og bliver ikke for stor 
   

 
Uniformslommer 

 

1 Sangbog! 
 

 
Lille blyant og lille blok 

 

 
Evt mærker der kan byttes Har du gamle mærker liggende fra vores ture eller et ekstra yggdrasilmærke, 

så kan du måske bytte et mærke med en spejder fra et andet land eller 

gruppe. Vi bytter ikke tørklæder medmindre man har et ekstra med, så køb et 

ekstra i spejdersport, hvis det er vigtigt at bytte tørklæde. 

1 Lille håndsprit 
 

2-3 Evt plaster Vi har også 1. Hjælpskasse med, men fint at have lidt med til når man ikke lige 

er i lejren. 
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Tips til pakning 

Pak gerne tøj i en stofpose og hav også en 

pose med til det beskidte tøj, så det er let 

at følge med i hvad der er rent og hvad der 

er beskidt. 

Brug toplommen i rygsækken til småting 

som solbriller, pandelampe og madpakke. 

Det er bedst med mindst muligt udstyr 

uden på tasken. Har man meget der 

hænger og dingler, så bliver den irriterende 

at bære. Liggeunderlaget må gerne sidde 

uden på. Så kan det hurtigt tages af og 

bruges som underlag, hvis man får brug for 

en pause. 

Soveposen er god i bunden da den ikke 

vejer så meget, men i bunden er den også 

udsat hvis man sætter rygsækken på en 

våd overflade, derfor skal man altid sikre at 

soveposen er pakket ind i en plastikpose 

eller en drybag. Har man en drybag, kan 

man droppe soveposehylstret. 

Godt at have navn på alt eller næsten alt, 

og husk at spejderen altid skal være med 

til at pakke så man ved hvad der er med 

og hvor det ligger i tasken. 

Alt udstyr behøver ikke være nyt og dyrt. Find gerne udstyr brugt eller lån af venner og familie. Pas godt på dine og andres 

ting, så er det let at få lov at låne igen. Hvis I køber nyt, så køb f.eks. på spejderdage, hvor der 20% i spejdersport.  

 

 


