Udstyr til Mini spejder.
Regntøj
Godt regntøj er vigtigt og det er vigtigt at tage noget med man kan røre sig i og ha uden
på andet tøj. Et regnslag kan også være godt det kan også dække rygsækken når man
går.

Fodtøj
Godt fodtøj er robuste sko/støvler der evt. er vandtætte (Gortex)
Converse sko er ikke gode de er både for flade i sålen og ikke gode til snavs og vand.
Om sommeren er sandaler også godt.
Gummistøvler kan bruges i lejr, men egner sig ikke til at vandre i, da foden ikke kan slippe
af med sveden og man få let vabler.
Bukser. Gerne nogle vindtætte, Zip off giver også mulighed for at lave dem om til shorts.
og hurtigtørrende cowboybukser er meget svære og tørre på en lejr hvor det regner konstant.
Uniform:
Er ikke et must, det vigtigste er tørklædet (Husk navn det er umuligt at se hvis der er hvis)
,
Om sommerne kan man også bruge vores Rødkær T-shirt som uniform (koster 75,-kr.)
Rygsæk
Rygsæk er vigtig hvis man skal på spejdernes lejr, da vi på hjemturen selv skal fragte
vores grej, det gælder også de voksne så, vi kan ikke også bære alle børenes grej. Lån
eller køb en rygsæk der passer til dit barn så de kan pakke så mange af tingene i rygsækken som muligt, løse ting er bare ikke så smart hvis det falder af rygsækken eller bæres i
hånden.
Sovepose.
Det er vigtig med en god børnesovepose der passer til barnet. Er den alt for lang, vil der
være unødigt meget luft der skal varmes op og unødigt meget at slæbe på. Er den omvendt for kort, vil tæerne presse mod bunden og den isolerende effekt vil forsvinde.
Der findes forskellige slags soveposer.


Indendørs soveposer. (Bruger vi ikke de er som regel for kolde til at bruge ude)



Udendørs soveposer sommer kan dække behovet på en god sommerlejr



3 sæsoner sovepose er en allround sovepose som kan bruges forår, sommer og
efterår (er det vi typisk bruger)

Disse kan være fiber eller dun. Dun kræver omsorg og må ikke blive våd, dun fylder ikke så meget. Fiber fylder mere men kan også varme selv om den er blevet
våd, er nemmere at vaske bedst for små spejder,.det man betaler ekstra for ved
kvalitet sove poser er ofte også en god lynlås.
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Vinter sover pose kun for fyse-pinde og polart folk.

Lagenpose
Man kan også opgradere sin sove pose med lagenpose som både forlænger soveposens
levetid og giver nogler ekstra grader når det er koldt typisk 2-5°C
Ligge underlag.
Vi anbefaler skum-liggeunderlag til minier, miniere vejere ikke så meget og ligger fint på
de tynde undelag – de selvoppustlige kan de ikke selv pakke sammen og ofte fylder de
så meget at de ikke kan ligge god sammen og varme hinanden.
Anbefaling

Bestik

også gerne en pose til bestik
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Pakning
Det er vigtigt at spejderen er med til at pakke sit udstyr, ellers ved de ikke hvad de har
med og hvor det er. En måde man kan gøre det på er at I hjælpes med at finde tingende
frem evt. ligger dem på sengen eller bord så spejderen kan overskue hvad der skal pakkes.
Pak gerne tingene i pose så man har feks. Strømper, undertøj i en pose, sovepose i en
pose hvis det regner så bliver soveposen ikke våd, og tag en ekstra pose med til snavsetøj.
Mærkning af udstyr. Skrive navn på din spejders udstyr, de kan blive meget ked af det
hvis deres ting bliver væk, og der kan hurtig blive diskussion om hvis der er hvis når der
ikke står navn i tingene.
Brug evt. https://www.navnelapper.dk/ 149,- for 90 stk fri fragt.
Kan bruges på tøj og tåler opvaskemaskine
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