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Speiderne må pakke sekken selv slik at de vet hva som er med og hvor de finner dette i sekken. 
 
Noen råd til pakking: 
 

• Sekken bør ikke være mer enn 8 kilo. Du kan veie deg selv med og uten sekken på ryggenog finne 
ut hvor mye den veier. 

• Legg frem alt du har tenkt å ta med deg. Sjekk at alt er med og at du ikke har tatt med formye. Lag 
gjerne ei liste over hva du har med. 

• Merk klær og utstyr med navn og telefonnummer. Det er mange som har lik speiderskjorteog utstyr 
som deg 

• Det du kan få bruk for når vi går må du legge på toppen eller i sidelommer. F. eksmat/drikke, tørre 
votter /sokker /lue og lignende. 

• Det er lurt å pakke alt som kan bli vått i poser. Gjennomsiktige plastposer er fine, da kan duse hva 
de inneholder uten å åpne alt 

• Soveposen bør også ha et vanntett trekk eller ligge inne i en pose 
 


