
 

 

 

Udstyr til spejderlivet 
Man kan let købe meget, dyrt og nogle gange også forkert udstyr til 

spejderlivet. De fleste spejdere, både børn og voksne, er ret vilde med fedt 

spejdergrej, men det skal ikke være et udstyrsstykke at gå til spejder! 

Nedenstående liste er vores anbefalinger, og I er altid velkomne til at spørge 

om råd. 

Husk navn i alt - og at give børnene et overblik over, hvad de har med, ved at 

lade dem pakke selv, eller ved at I hjælpes ad.  

Uniform  m.m.  
Tørklæde: Alle spejdere skal have et tørklæde - det får man gratis ved 

indmeldelse. Bliver eller byttes tørklædet væk, så kan man 

købe et nyt hos lederne. 

Uniform: Den vil de fleste spejdere gerne have, men den er ikke 

nødvendig fra start. Den købes i Spejdersport – men tjek lige 
om der er brugte til salg i garderoben i Lagunen på Poulholm.  
En brugt uniform er ikke en dårlig ting – tværtimod!   

Sælg eller giv gerne de brugte uniformer videre. 

Bælte: Er ikke nødvendigt, men godt at have dolk og krus i. 

Sommeruniform: Gruppen laver jævnligt T-shirts, der kan erstatte uniformen i 
sommervarmen, men en almindelig T-shirt er også fin. 

  

Basisudstyr: 
Foldekop/mug: Skal medbringes til møder og på ture. Foldekop kan være i 

lommen – mug kan hænge i bæltet. Kan købes i bl.a. 
Spejdersport.  

Dolk:  De må først have egen dolk, når de har fået knivbevis som 
minispejder - og så vil de gerne.  

Køb en lille dolk, der passer til hånden, og skift til en større, 
når de bliver junior- eller trop-spejder. En dolk, der er for stor 
er svær at håndtere. Dolken skal holdes ren og skarp. 

Lommelygte: Til udemøder om vinteren, ture m.m. Bare en helt almindelig 
lommelygte. Til de yngste grene anbefaler vi ikke pandelygte.  

  

Overnatning: 
Sovepose: Det vigtigste indkøb, og det eneste, der ikke må købes for 

billigt. Selv mikrospejderne sover i telt i maj (og der kan også 
være nattefrost). Er soveposen ikke varm nok, kan man sy en 

pose af fleecestof (hundetæppe), der kan lægges inden i 
posen. 

Godt råd: Køb ikke en voksen-pose (185-205 cm.) til en 
mikrospejder – en lille krop kan ikke varme en voksenpose op. 
Køb en børnesovepose (120-160 cm) eller kort voksenpose. 
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Soveposehylster: De små spejdere har tit svært ved at få soveposen i hylsteret. 
Køb et større eller find en anden pose, der ikke går i stykker. 

Liggeunderlag: De ”gammeldags” flade liggeunderlag er de billigste – men 
også de mest praktiske og letteste at rulle sammen.  

Selvoppustelige liggeunderlag er en mulighed, men de mindste 
har svært ved at pakke dem sammen selv. Undgå 

luftmadrasser– de fylder for meget i teltet og for besværlige at 
puste op og pakke sammen.  

  

Overtøj og fodtøj: 
Overtøj: Vi er også ude i regn, slud og snevejr. Overtøjet behøver ikke 

være specialdesignet mærketøj, bare det er vind- og vandtæt 
– og gerne må blive beskidt! 
Et par overtræksbukser er en god idé forår/efterår. Om 

vinteren giver det sig selv.  

Varmt tøj: Vi er meget ude, og ofte også i lang tid. Sørg for varmt tøj - 

varmere end til et enkelt frikvarter i skolen.  
Det er typisk forår og efterår, at spejderne ikke har nok varmt 

tøj med. Selv på sommerlejren bliver der køligt om aftenen. 
Man kan godt bruge en T-shirt og en varm trøje under 
uniformen - og så en vind/vandtæt jakke yderst.  

Fodtøj: Almindelige sko eller støvler er tilstrækkeligt til møderne. Som 
mini og junior vil de komme på længere og længere gå-ture 

(hike). Her skal fodtøjet være i orden. Det vigtigste er, at de 
ikke er for små og har plads til tykke sokker om vinteren. 

 Det kan godt betale sig at købe et par gode støvler. 

  

Rygsæk/tasker 
Rygsæk En stor rygsæk er ikke nødvendig før i troppen. En sportstaske 

er mere overskuelig for de yngre grene.  
Som junior går du 20 km. med oppakning, men uden sovepose 

m.m., så her kan en rygsæk være en god ide. Det er en jungle 
at købe rygsæk – og der er mange meninger og holdninger 

om, hvad der er rigtigt eller bedst. 
Ekspedienterne i Spejder Sport i Viborg og PH Grej er 
kompetente og gode til at vejlede i forbindelse med købet. 

Bæreselerne på fleste rygsække kan justeres, så rygsækken 
kan vokse sammen med spejderen.  

Taske En stor sportstaske eller en Ikea-pose kan fuldt ud dække 
behovet for både familie, mikro og minispejder – og langt hen 

af vejen også for juniorspejdere. Det vigtigste er, at der er 
navn på og barnet selv kan genkende sin taske/pose. 

Spisegrej:  

 To dybe tallerkener (der ikke kan gå i stykker), kniv, gaffel og 

ske, krus, viskestykke. Kom det hele i en stofpose, så der er 
styr på det. 
Husk navn på det hele. Der findes mange fine ”spisesæt” på 

markedet, som man kan ønske sig til fødselsdag eller jul. 
Drikkedunk med navn - især til sommerlejren. 
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Alt det andet: Ønskelisten for nye og gamle spejdere kan være uendelig lang. 
Husk, når det gælder spejderudstyr, så er der ting, du skal 
bruge – og ting, du kan bruge.  

Der er mange muligheder til ønskelisten til både jul og 
fødselsdag: Knobbånd, spejdersangbog, outdoor-bukser, 

Ildstål, kompas, vandrestøvler  m.m.  
 
BEMÆRK! Til møder og på ture har gruppen som 

udgangspunkt altid det værktøj og udstyr, der skal bruges.  

 

Tips og trick til en god handel! 

- Tjek prisen på samme produkt flere steder.  

- Hold øje med sæsontilbud, når der skiftes kollektion. 

- Hold øje med udsalg og kampagner. 

- Det billigste er ikke altid det billigste i længden.  

 

BUTIKKER: 

Spejder Sport - har en fysisk butik i Viborg. Husk, at spejdere får 10% 

rabat i Spejder Sport (også på www.spejdersport.dk), Ting med spejderlogo på 

kan kun købes i Spejder Sport – alt andet kan købes mange steder. God 

service og godt udvalg med de fleste ting. 

 

PH Grej - Lokalt firma med fysisk butik på Gl. Aalborgvej og webshop. God 

service og godt udvalg. Er ofte konkurrencedygtig på prisen i forhold til andre 

butikker. 

Derudover er det et væld af muligheder – både i fysiske butikker og på nettet. 

Rutinerede spejdere og ledere vil altid gerne hjælpe, hvis der er spørgsmål 

angående køb af udstyr. 
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