
Søspejderens grej
Det er vigtigt at have det rigtige udstyr og tage de rigtige ting med på tur. Det er super

ærgerligt, at man på sejlturen kun har taget ét par bukser med, når man første dag får

våde bukser af en bølge, der skyller op ombord, og ikke har mulighed for at tørre dem.

Hvordan skal grejet pakkes?

På sejlture handler det om at pakke tørt og godt. Nogle gange kommer der vand ned ombord i

båden eller baggagen tabes i vandet. Derfor er det på sejlture en fordel at pakke sine ting i en

vandtæt Drybag (Spejder Sport og Asivik har nogle fornuftige drybags) og ellers putte alt sit tøj i

mindre plastikposer. Plastikposer kan også hjælpe med at holde ens tøj adskilt i tasken.

Foruden en køjesæk beder vi jer om at give spejderen en lille taske med til sejlturen. Den lille

taske bruges til et ekstra sæt tøj, hvis man skulle være uheldig at falde i vandet, kasket,

solcreme, vand, madpakke mm. Ting som det skal være nemt at komme til. Vi pakker nemlig

bådene, så det er svært at komme til sit øvrige bagage.

På ture på land handler det også om at pakke tørt, men her handler det i højere grad om, at

spejderen selv skal kunne bære al sin bagage på én gang, for somme tider skal man gå langt

med den. Derfor skal der pakkes kompakt - helst i en rygsæk. Og det, der ikke kan være i

sækken, skal kunne spændes fast udenpå den. Det nytter ikke med løse poser, tasker eller

lignende.

Rygsækken skal passe til spejderens størrelse. For de mindste spejdere er det somme tider

tilstrækkeligt med en stor skoletaske. Asivik (forhandles i Spejdersport) har gode prisfornuftige

rygsække til små rygge.

4 gode råd til pakning af køjesækken/rygsækken

● Pak tasken sammen med spejderen. Så ved spejderen altid hvad der er med.

● Pak tøj efter 3-lagsprincippet.
● Sæt navn på alle ting - så er I sikre på at få alle tingene med hjem.

● Tjek vejrudsigten inden tasken pakkes, så I kan pakke efter vejret.



Sovepose - Den skal være varm nok, da danske nætter, både sommer og vinter, tit er
kølige. Det er en god idé, at supplere med en lagenpose. Dels giver den lidt ekstra
varme, dels beskytter den soveposen mod sved og snavs. Sy evt. en af et gammelt
dynebetræk.

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 pakke
dem sammen selv. Køb hellere et almindeligt skumunderlag - gerne så tykt som muligt.

Snavsetøjspose - Til beskidt tøj – meget gerne i stof.

Spisegrej - Bestik og tallerken/skål/mug og krus/mug. Sørg for at mærke det tydeligt
med navn og pak det i en stofpose sammen med et viskestykke.

Uniform og tørklæde - Har man altid på, når man tager afsted. Husk sangbog i
lommen (+alle de andre ting man altid skal have i sin spejderlomme).

Dolk & evt. bælte - Og det skal der også navn på.

Vandflaske/drikkedunk - Til alle de ting vi nu drikker på ture. Også handy når man er
ude at sejle, det gynger og koppen ikke kan stå stille.

Kasket/solhat - Af og til skinner solen også på spejderlejre. Her er hatten uundværlig.

Pandelampe eller lommelygte - Med ekstra batterier!

Man kan købe sig fattig i udstyr, så hvad er det vigtigste at have med? På en
spejdertur er en god vandrerygsæk en meget vigtig ting. De fleste
vandrerygsække har mulighed for justering i ryggen, så køb hellere en stor fra
start, så den også passer når man vokser. En 50-70 liters vandrerygsæk er typisk
en god størrelse, der kan bruges i mange år.

En god sovepose og et liggeunderlag er også vigtigt, når vi skal sove i telt.
Spar penge og øg komforten ved at købe kvalitet i voksenstørrelse. En sovepose
kan altid gøres kortere med en spændestrop, så man ikke får kolde tær.


