Udstyr:
Rygsækken:
-

Bør være mellem 40- 60L. Tasker under 40L er for små, en 38L vil ikke være stor nok til en
sommerlejr eller forlænget weekendtur.
Skal kunne åbnes i bunden og i toppen, bare fordi den kan åbnes som en sports taske er det ikke
nok.
Den skal kunne indstilles i: ryggens længde, så den passer som dit barn vokser, skulder stropper,
hofte bælte, bryst bælte og skulderremmen ved hoften.
Side lommer er et plus ikke et krav
Tag barnet med og prøv tasken den skal ikke være for tung i sig selv.
Regn slag til tasken, der er en søjle begrænsning på imprægneringen. Dette følger med nogle
tasker.
Kik også i friluftsland og udstyr til eventyr de giver gerne rabat vis barnet har uniform på.
Find tingene frem men lad selv barnet putte det ned i tasken.
I spejder sport kan man også købe en start pakke disse passer fint køb dog med en 55L rygsæk.

Liggeunderlag og sovepose
-

Skriv navn på liggeunderlag samt evt. pose til denne
Barnet skal selv kunne pakke det sammen dvs. vis det er selv oppusteligt skal de kunne pakke det
ned selv ellers kan det ikke bruges.
Tjek hjemme fra om et liggeunderlag er oppusteligt eller selv oppusteligt, er det bare oppusteligt
skal de have pumpe med, deres lunger er ikke store nok ellers.
Soveposen skal havde en komfort temperatur mellem 5-20oC.
En pose hvor man kan vokse i den vil være en god ide, de er som regel to delt med en lynlås i
bunden i stil med en voksi pose til baby, en kort pose er letter at varme op.
Navn på sovepose og dennes opbevarings pose.
Aldrig rul posen vis i har vasket den, den skal krølles ellers ligger fibrene sig forkert til at holde
varmen.
En lagenpose kan være en god ting, flis eller silke er bedst med hensyn til varme og sved.

Tøj/diverse
-

Regn tøj er både bukser, jakke og gummistøvler
Langt undertøj er smart om vinteren
Giv dem det gamle slidte tøj med, og ingen lyse eller hvide bukser, de kommer ikke til at ligne sig
selv igen.
Sommer T-shirt er enten gruppens, korpsets egen købes i spejder sport eller fra et center/lejer vi
har været på.
2-3 par sko til en weekendtur gummistøvler hører med her, hjemmesko til en hyttetur, sandaler,
gummistøvler og gode sko til at gå i på en sommerlejr.
Bestik grej er, dyb og flad tallerken, en kop/glas man må gerne have begge dele. kniv, gaffel,
spiseske og evt. en teske. Et viskestykke, samt en pose til at samle det i der ikke er en plastpose.
Navn og kendetegn på alt neglelak er fint til dette formål.

Mille sælger både uniform og rygsæk brugte, pengene går til gruppens støtte forening. Lån af udstyr er
primært henvendt til nye børn, eller spejdernes første tur. Det anbefales man har være på mindst en
almindelig weekendtur inden man bliver junior, her menes ikke juleturen da denne forløber anderledes
end de andre.

