
 

 

Pakkeliste overnatningstur (sove i telt) 
 
Kom reglementeret dvs. iført tørklæde og hvis man har, en spejderuniform, som har lommerne i orden 
(https://spejdernepaaholmen.dk/lommeorden).  
 
Pak tingene i gennemsigtige eller vandtætte poser uden knude på! Så er det nemt at pakke ind og ud, når 
man skal finde sine ting, desuden er tingene beskyttet mod regn.  
 
Det er vigtigt at spejderen selv pakker sine ting ned i rygsækken hjemmefra, så er spejderen ikke er 
afhængig af hjælp fra voksne til at finde og pakke sine ting på turen. Spejderen skal selv kunne 
pakke rygsækken og også selv bære den. Løse genstande, der skal bæres i hænderne, er ikke 
optimalt. 
 

 

SOVEPOSE    Den skal være varm nok, da nætterne er kolde. Det er en god ide at supplere med 
en lagenpose eller et gammel dynebetræk. Dels giver det lidt varme, dels 
beskyttes soveposen mod sved og snavs. 

Ekspertråd: Erstat den originale kompressionspose med en drybag, så den aldrig 
bliver våd. 

LIGGEUNDERLAG   Man kan få billige selvoppustelige liggeunderlag i Biltema og Harald Nyborg, men 

de er som regel ikke pengene værd, og spejderne har svært ved at puste dem op 
og pakke dem sammen selv. Køb hellere et almindeligt skumunderlag eller spørg til 
råds i Spejdersport. 

EVT. HOVEDPUDE   Gerne en der ikke fylder for meget. Man kan få oppustelige slags i spejdersport. 

BAMSE/SOVEDYR   Det er vigtigt at spejderen tager sin bedste bløde ven med, da det giver tryghed. 
Husk navn i, så bedste vennen ikke bliver væk. 

TOILETSAGER   Husk tandbørsten og tandpasta. Spejdere med langt hår skal desuden medbringe 

børste og hårelastik, da opsat hår er at foretrække, når man er spejder. 
Evt. et lille håndklæde til at tørre hænder, men der bliver ikke mulighed for bad, så 
badehåndklædet kan blive hjemme. 

EVT. MEDICIN   Hvis spejderen tager medicin (allergi, astma eller lignende) skal en af lederne have 
besked om hvornår og hvordan det skal tages. 

RENT UNDERTØJ   Tjaaah, måske bliver det brugt? Men da i hvert fald 1 sæt rent, hvis nu man blev 
helt gennemblødt. 

SKIUNDERTØJ   Uld (bedst) eller syntetisk. Det er kølige aftener og dage med regnvejr det handler 
om. Og det er ret godt at sove i. 

TØRRE SOKKER   Både tykke og tynde. 

LANGE BUKER OG 
TRØJE 

  Alt tøj skal være af typen ”må gerne blive meget snavset og lugte af røg”. 

VARM TRØJE   Fleece eller strik. Er også god som hovedpude. 
REGNTØJ   Gerne i en god kvalitet. 

GUMMISTØVLER   Kan kun undværes, hvis man har meget gode og tætte vandrestøvler. Dog er de 
ikke egnet til at gå langt i, så pak dem i bagagen. 

GODE SKO/STØVLER    Det er vigtigt med fodtøj som er godt at gå i. Vandrestøvler er selvfølgelig gode, 
men ikke nødvendige. 

HUE, HANDSKER, 
HALSEDISSE 

  Det vil være køligt om aftenen, især hvis det regner, og det fylder jo ikke meget. 

SPISEGREJ   Krus, tallerkensæt og bestik samlet i en bestikpose. 
Husk et viskestykke. 

LOMMELYGTE   Meget vigtig. Husk at oplade batterierne hjemmefra. 

https://spejdernepaaholmen.dk/lommeorden


 

SIDDEUNDERLAG   Kan være rart, når man sidder rundt om lejrbålet. 
EVT. BØGER OG 
TEGNESERIER 

  Der er pauser undervejs, hvor det kan være hyggeligt at sidde og læse lidt. 

EVT. TURTASKE   Hvis rygsækken transporteres separat er det en god idé med en mindre turtaske 
og drikkedunk. 

 
Spejderen må IKKE medbringe: Mobiltelefon (Mikro + Mini + Junior), flere tasker, musikafspillere 


