Junior basispakke - weekendture
Sovepose
- en 3 sæsoners sovepose burde være
fint og man kan evt. supplere med en
lagenpose til de kolde måneder.

Liggeunderlag
- et enkel skumunderlag er fint
som start liggeunderlag og hvis
forsætter som spejder eller vil
ligge lidt lækre, da kan man købe
et oppusteligt et (de helt store og
dyre er ikke et must som noget af
det første - dem der kan blive op
til 3 cm høje er helt fine).

Rygsæk
- på ture skal man som junior selv kunne
bære ALLE sine ting og de skal være
pakket samlet i en rygsæk (der skal IKKE
være ting der hænger og dingler uden
på tasken)
Som weekendtaske er en 30 el. 40 L fin
til en juniorstørrelse.

Spisegrej
- man kan sagtens pakke en simpel
tallerken, skål, kop og bestik, men
man kan også nemt skaffe sig et
spisegrejsæt med det hele som
heller ikke fylder meget i tasken.

Drikkedunk
- ingen smart ting, men funktionelt.
Juniorerne skal have en med så der kan
komme væske i dem.

Gode sko
- når vi er på tur skal juniorerne
have ordenligt fodtøj på. Det
betyder nødvendigvis ikke nogle
vildt dyre og kæmpe støvler, men
nogle juniorerne kan holde ud at
gå langt i, holde varmen i og kan
holde fødderne tørre - evt. kan
man medbringe nogle
gummistøvler ved siden af hvis
ens sko ikke holder til regn

OBS! En plastflaske (fra sodavand el.
lign.) er ikke ok og der skal IKKE være
saft i drikkedunkene da juniorerne ikke
kan rengøre dem ordneligt så de
mugner

OBS! Pap el. plast service (engang)
vil vi ikke se

Pandelampe
- helt simplet, billig pandelampe eller
lygte er en god ide at have med til når
man skal i posen eller op og tisse i løbet
af natten

Når rygsækken skal pakkes er det
en god ide at det er nogenlunde
som vidst på billedet, da det gør at
man ikke får ondt i ryggen eller
”vælter” bagover grundet for
meget væk yderst på tasken.

Der ud over:
… ud over ovenstående ting, skal juniorerne altid pakke efter vejret og have nok tøj med så de ikke fryser. Man skal regne med at under en weekendtur, er vi hele
tiden udenfor. Det er altid en god ide at tjekke regntøjet da det tit er at det lige pludselig er for småt.
De skal pakke toiletsager og man må selvfølgelig gerne tage en sovebamse med.
OBS! Navn i tøj og på grej
Juniorerne skal SELV pakke deres ting, så DE ved hvordan den er pakket hvis det lige pludselig begynder at regne eller andet.
Hvis der skal pakkes til en længere tur, end en weekend, da skal juniorerne op i en større størrelse rygsæk (omkring de 50 L.)

