
Askim Speidergruppe 
Eventyrlig Speiding siden 1917 

Pakkeliste Høst 
Dette er en oversikt over hva vi mener er minimum å ha med seg på overnattingstur på høsten. Listen er delt opp i 
hva vi mener man må ha med pakket i sekk / bag og hva som er «kjekt å ha». Det kan være flere ting du mener er 
lurt å ha med, men husk å vurdere plass og tyngde på sekk/bag.  
 
Hvis man skal bo på hytte og ikke har så langt å gå, så er det lettest (og ryddigst) å pakke i bag. Noen ganger så  
velger man å sove ute og andre ganger inne, tenk på det når du velger sovepose (hvis du har flere) 
 
Pakk gjerne vanntett, med vanntettposer eller bæreposer som er knyttet igjen. Bruk også gjerne fargekoder på posene. 
F.eks. blå pose = ting som kan bli vått (bade og regntøy ol.), rød = varme klær (ekstra ullgenser ol.),  Rema1000 = «Det enkle er 
ofte det beste» (sokker og undertøy), Europris = «Mer til overs» (alt du ikke fant en fornuftig kode for). 
 
Pakket i sekk/bag: 
 Toalettsaker med et lite håndkle 
 Eventuelt medisiner 
 Ett helt skift med klær, hvis du tenker at noe kan gå galt 
 Sokker, ta med ett par mer enn det du tror du trenger 
 Et sett ullstilongs, ulltrøye og tykk ullgenser  
 Vindtett jakke 
 Tallerken, kopp og spisebestikk  
 Drikkeflaske med vann  
 Sitteplate 
 Lommelykt / hodelykt med ferske batterier 
 Sovepose og liggeunderlag 
 Lue og votter 
 Regntøy, hvis det er meldt regn 
 
Kjekt å ha: 
Ting som er kjekt å ha med hvis man har. 
 Kortstokk / lite spill 
 Kosedyr  
 Pute 
 Myggnett til hodet, hvis det fortsatt er mygg ute 
 Leirbålskappe, hvis man ikke skal gå så langt og har plass i bagen 
 Tøfler / tykke sokker til å bruke inne hvis man skal bo på hytte. 
 
 
Ha på seg: 
Dette burde man ha på seg på tur om høsten 
 Undertøy og sokker, aller helst i ull 
 Turbukse 
 Genser 
 Speiderskjerf  
 IKKE ha på deg speiderskjorte - pakk den heller pent ned hvis du trenger den i løpet av turen 
 Kniv i beltet 
 Gode sko 
 


