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Pakkeliste og pakketricks til spejderture 

Hvad, der skal medtages på en spejdertur eller -lejr, afhænger af mange ting, f.eks. spejderens alder, om 
man skal sove i hytte eller udendørs og ikke mindst årstiden og vejret.  
 
Pakkelisten nedenfor er derfor mere en huskeliste over de mange ting, man kan have brug for at have med 
på en spejdertur/-lejr. Spørg endelig dit barns spejderleder til råds, hvis du er i tvivl eller hvis du skal ud at 
købe nyt grej. 
 
Det er godt at pakke efter lag på lag princippet: To tynde trøjer varmer mere end én stor trøje, og man kan 
tage tøj af/på efter aktiviteten, eller hvis man pludselig får varmen.  
 
For at gøre det hele meget nemmere på turen/lejren, er det er en god ide at lægge de ting, der hører 
sammen (f.eks. sokker, undertøj) i poser, så kan børnene meget lettere finde det. Desuden er det altid en 
god idé at pakke sammen med dit barn så han/hun ved, hvad der er i tasken. Tingene pakkes bedst i en 
rygsæk og ellers i en taske, som dit barn selv kan bære. Rullekufferter er ikke gode, da vi som regel går på 
grusvej. 

 

Pakkeliste Kommentar 

Uniform + tørklæde Hvis du har en 

Spejderbælte Hvis du har et 

Kompas, knobtov, bålkappe Hvis du har  

T-shirts/bluser 

 Lange bukser 

 Sokker Tag rigeligt med 

Fleece eller uldtrøje Kun fleece eller uld kan holde én varm, hvis det er fugtigt i vejret. Det 
skal IKKE være en bomuldstrøje 

Regntøj Både jakke OG bukser. Begge dele skal passe i størrelsen og kunne 
lukkes 

Undertøj 

 Nattøj Både over- og underdel, hvis telttur. Skiundertøj kan også bruges 

Sko/vandrestøvler Skal være gået til 

Gummistøvler Tætte og i passende størrelse 

Toilettaske 

 Børste/kam 

 Håndklæde Og evt. vaskeklud 

Tandbørste + tandpasta Og andet personligt toiletgrej 

Hårelastikker Hvis du har langt hår 

Shampoo/balsam/sæbe Håndsprit er også godt til vandre/-kanoture 

Myggemiddel 

 evt. medicin  Husk at give din spejderleder besked om medicin 

Andet 

 Sovepose Som man kan holde varmen i. Soveposer fra BR og lign. kan generelt 
KUN bruges til hytteture. Ved teltture skal soveposen være varmere. 
Spørg din leder til råds. 

Liggeunderlag 
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Lagen Kun til hyttetur 

Evt. hovedpude 

 Spisegrej Flad og dyb plasttallerken, bestik og krus (ikke engangs). Gerne 
samlet i en stofpose. 

Viskestykke 

 Drikkedunk 

 Sangbog Hvis du har en 

Kortspil, yatzy eller andet  

Lommelygte 

 Dolk og evt. mergelspir Hvis du har knivbevis 

Blyant/kuglepen og lille blok Ligger godt i uniformslommen 

Evt. kamera 

 Evt. sovedyr 

 Evt. spillekort 

 Ekstra sommerting 

 Badetøj Og evt. badesandaler/badesko hvis turen går til stranden 

Shorts 

 Kortærmede T-shirts/toppe 

 Kasket/solhat Solen kan være stærk, når vi er så meget ude 

Solbriller Hvis du bruger det 

Sandaler Skal være gode at gå i (ikke klip-klappere). Skal kunne tåle at blive 
våde. 

Solcreme Husk vi er ude i mange timer 

Til sommerlejr: 

 Sygesikringsbevis 

 Lidt lommepenge Følg lederens retningslinjer for beløb 

Ekstra vinterting 

 Varm vindtæt jakke 

 Hue, vanter, halstørklæde 

 Langærmet, varmt undertøj Både over- og underdel.  

Tykke varme sokker 

 Varme vinterstøvler 

 Sutsko Hvis hyttetur 

Varme vandtætte 
overtræksbukser Eller thermobukser til at have under regnbukser 

 

Lad mobil, Nintendo, iPad og lign. blive hjemme, med mindre lederen siger andet. Vi har fyldt 
programmet med alverdens sjove ting, så det er der slet ikke brug for.  
Lad også slik og søde sager blive hjemme, medmindre du tager med til uddeling til alle. Bare rolig, 
vi har købt godter ind. 
 
Pakning af rygsæk. Se billederne neden for. Nogle gange kan soveposen med fordel ligge længere 

nede i tasken, så den ikke så let bliver våd. Hvis man er på vandretur skal der også være plads til vand, 

rationer og feltudstyr i tasken øverst i tasken. 
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