
Pakkeliste 

Følgende liste er vejledende - men vi pakker som udgangspunkt 
selv udfra nedenstående. Se desuden vejrudsigten inden afgang, og pak efter den 
lundefulde danske sommer. 
Husk desuden at når børn er på lejr, er det ikke nødvendigvis tøjskift som står først 
på dagsorden. - Pak derfor aldrig mere end højst nødvendigt! 

Vandrerygsæk  Pakket med alt på denne liste som du selv kan bære - ca. 50 liter.  
** Tur rygsæk    Lille rygsæk til f.eks. dagsturer. 

Sovepose   Pakket i en kompressionspose - komforttemperatur på ca. +2 til +7. 
Liggeunderlag  Ikke for billigt og tungt, og ikke luftmadras! 
** Hovedpude    Ikke for stor og tung - en trøje kan bruges som alternativ. 

Praktisk fodtøj  Vandtæt som er godt at gå langt i - ikke gummistøvler. 
Behageligt fodtøj  F.eks. lette kondisko eller sandaler - alt efter smag og behag. 
** Badesko   Klipklappere eller lignende til bad og svømmeland. 

Langt undertøj  Godt til de kolde aftner/nætter 
Undertøj   Efter behov - hellere for lidt end for meget. 
Strømper   Efter behov - ekstra par er gode at have når de andre er våde. 
Lange bukser   Max. 1 par udover det du kommer i. 
Shorts    Max. 1 par udover det du kommer i. 
T-shirts/toppe  Efter behov - hellere for lidt end for meget. 
Trøje/fleece   En tyk varm trøje til de kolde aftner. 
Overtøj   Max. 1 jakke - kan evt. kombineres med oven- eller nedenstående. 
Regntøj   Både jakke og bukser - ikke regnslag. 
Badetøj   Til en tur i svømmeland. 
Forbundsskjorte  Naturligvis! Og så kan den bruges som ekstra lag. 
Nattøj    Hvis bruges. 
** Solhat   F.eks. en kasket - god til både sol og regn. 
Arbejdshandsker  Til etablering og nedbrydning af lejr - Maxiflex er et godt bud! 

Spisegrej   Plastik - f.eks. mugs - husk desuden bestik. 
Drikkedunk   Hård plastik - min. 0,5 liter. 

Lommelygte   Pandelygte og/eller lille stavlygte - med friske batterier. 

Toiletgrej   Det mest basal - tandbørste/-pasta, solcreme, mygebalsam, shampoo. 
Evt. medicin   Oplyses desuden til din leder! 

Lommepenge   Dvs. dit armbånd - vi foreslår ca. 50-100 kr. pr. dag. 
Sygesikringsbevis  Afleveres evt. til din leder ved ankomst. 

**  “Nice to have” - ikke nødvendigt



Mobiltelefon + lader  IKKE til at ringe hjem og sige godnat med. 
** Powerbank   Godt alternativ til traditionel opladning. 
Papir + skriveredskab Pakkes i forbundsskjorten. 
March & Lejr   Pakkes i forbundsskjorten. 
Håndklæde   Ikke for stort og tungt. 
** Solbriller   Gode til soldage. 
Siddeunderlag  Bruges ved de store lejrbål. 
** Standstol   Kan bruges ved lejrbål. 
** Dolk    Hvis haves, og “man er til det”. 
Viskestykker (2 stk.)  Så dit service kan blive tørt.

**  “Nice to have” - ikke nødvendigt


