
 

PAKKELISTE OG REISEINFO  

BODØ 2017 
 

 
 
Dette er en pakkeliste spesielt rettet mot landsleiren i Bodø for det personlige 
utstyret. Patruljeutstyr er pakket i felles kasser på speiderhytta. 
 
Alle speiderne må pakke i sin vanlige ryggsekk. På leiren skal alle ut på haik, og derfor 
trenger vi sekken. Denne sendes i midlertid som bagasje på flyet. Derfor bør hver speider ha 
med en reisesekk (dagstursekk) i tillegg. Denne kan max 8 kg, og må være av størrelse som 
man får inn i hattehylla i flyet.  
Dersom dere har stor nok bag som kan romme sekken, kan dere stappe sekk og bagasje i 
bagen, men det er kun mulig å ha en kolli innsjekket bagasje, med max 23 kg. 
 
Vi reiser i vanlige klær, speiderskjorte og speiderskjerf, ikke kniv. Lurt å ta på/med en tynn 
fleece da det kan være kjølig på flyet oppover. Alle må i tillegg ha med matpakke som vi kan 
spise når vi ankommer leiren. Vi vet ikke når vi får til første matutdeling. Hvis noen vil spise 
grytidlig frokost, er det fint om dette er gjort før dere ankommer Gardermoen.  
  
Alle må ha med 

 Ryggsekk 

 Dagstursekk (som nevnt over) 
 

Dette pakker vi (utstyr):   

 Sovepose 

 Liggeunderlag (speidere kan IKKE ha med feltseng!) 

 Toalettsaker (tannbørste/tannkrem, såpe/shampo – se merknad!1) 

 Håndkle 

 Medisiner hvis du bruker dette2 

 Myggmiddel 

 Solkrem (pakk i plastpose så det ikke griser til klær oa hvis flaske sprekker) 

 Solbriller 

 Spisebestikk, dyp og flat tallerken (i plast eller tre), kopp 

 Drikkeflaske 

 Notatblokk og blyant 

 Kniv 

                                                             
1 All såpe som brukes på leiren, må inneholde bare naturlige ingredienser. Årsaken er at jordet vi har leir på er 

økologisk drevet. Hvilke merker etc som er godkjent, vil vi informere om så snart vi vet det.  

2 Medisiner som brukes fast bør speiderne ha kontroll på selv. Medisiner som brukes hvis det oppstår 

«episoder» kan avleveres til lederne. Merkes da med navn og forklaring. 



 Leirbålskappe og sangbok (hvis du har) 

 Kompass og kartmappe (hvis du har) 

 Fotoapparat kan være lurt (husk lader) 

 Kortstokk eller andre små spill er kjekt i teltet når det regner  

 Litt sysaker er lurt 
 Ett oppvaskhåndkle (Når alle i patruljen har med ett slikt hver, har vi et rent hver 

dag) 
 

Dette pakker vi (klær):   

 Lette sko (joggesko) 

 Fjellstøvler eller gode, vanntette tursko  

 Regntøy (både bukse og jakke) 

 Jakke 

 Varm genser (ull/fleece) 

 Lue og votter (kan bli kaldt på tur) 

 Langbukser, gjerne turbukse 

 Genser  

 Ullundertøy 

 Flere skift undertøy, strømper, sokker og ullsokker 

 Et par-tre shorts 

 T-skjorter 

 Badetøy 

 Drøbaknisselua (se http://www.drobakspeiderne.no/nisseluer.html)  

 Nattbrillene speideren har laget 
                   
Mobil etc 
Selv om leiren legger opp til informasjon mm via sosiale medier ol, tar verken leiren eller 
gruppa ansvar for mobiler, iPod osv. Ett unntak: Det er ønskelig at peffer har med mobil mtp 
haik, men denne forventes kun å brukes i nødsfall. 
  
Lommepenger:  
Alle deltakere vil få ut et armbånd med en chip. Leiren har et system hvor man fyller på 
penger på dette deltakerarmbåndet. Dette kan foresatte gjøre hjemmefra (vi må komme 
tilbake til hvordan). Det vil derfor ikke være mulig betale med cash eller kort i leiren. Når det 
gjelder forbruk pr dag, anbefaler vi å beregne rundt kr 50-70 pr dag til is o.l. Dersom man 
ønsker å kjøpe suvenirer, anbefaler vi å gjøre dette på forhånd fra Speider-Sport, og velg 
utlevering av vare på leiren når du handler i nettbutikken.  
Det er lurt å ha egen reiseforsikring som dekker evt tap av gods. 
  
NB! Det er veldig viktig at alle klær og alt utstyr blir merket – bruk sprittusj eller merkelapper 

som sitter hardt! 

 

http://www.drobakspeiderne.no/nisseluer.html


 

Reiseinfo: 
Bagasje: 

 All bagasje som skal sjekkes inn skal være ferdig pakket og leveres hos Ankar i Arons 
vei 9. 

 Innlevering kan skje mellom kl 18 og 20, enten onsdag 28 juni eller torsdag 29. juni.  

 Sekken MÅ være merket med navn og adresse på et lett synlig sted. Ingen løse 
gjenstander skal henge utenpå sekken/bagen. 

Reise 30 juni: 

 Alle familier har ansvar for at husets speider(e) er på plass på vaskeplassen ved 
Drøbak City fredag 30. juni kl 03:50.  Pass på å være på plass i tide, vi kjører kl 
04:00!!! 

 Alle speidere bør ha med godkjent ID (pass) til sikkerhetskontrollen. Pass blir samlet 
inn og oppbevart av troppsledelsen under leiren.  

 Smør matpakke som vi spiser ved ankomst Bodø. Husk at vi IKKE kan medbringe 
drikke gjennom sikkerhetskontrollen. Ha med tom vannflaske, evt penger til drikke. 

 Følgende er satt opp som sjåfører (antall speidere i parentes): 
o Morten Smith med bagasjehenger, samt Lars Johansen kjører kl 0300 fra 

Ankar og har med Ankar, Håkon, Lars Erik, Malin og Simen. 
o Skurdal (6), Wigernes (4), Huseby (4), Husabø (3), Eide (3), Dahl (5), Blokhus 

(7), Støylen (4) og Nilsen (4).  

 Det vil ikke bli anledning til å herje rundt på Gardermoen. Ved ankomst skal alle møte 
utenfor sikkerhetskontrollen. Her vil lederne telle opp og lede speiderne direkte til 
gate, evt via en kiosk eller et sted å fylle opp vannflasker.  

Retur 8 juli: 

 Flightnummer på returen er WF7429, med avgang Bodø kl 12:05 

 Følgende har meldt seg for henting lørdag 8 juli, oppmøte Gardermoen kl 1400: 
Abrahamsen Flebu (3), Meland (7), Nilsen (3), Lycke (3), Rytter-Johansen (4), Blokhus 
(7). Her mangler vi plass til 5 speidere. Ber om at flere melder seg, evt korrigerer 
antall de kan ha i bilen. Ingen retursjåfører har sagt de kan ta med henger, så 
sjåfører må beregne bagasje i tillegg til speidere. 

 Speiderne hentes på Drøbak City. Ankomst Drøbak City vil bli tentativt kl 16, men 
dette vil vi oppdatere på Facebook når vi har landet. 

Det tror jeg var det viktigste. Har dere spørsmål, så bare ring Ankar (95467696) eller send e-
post (ankar@drobakspeiderne.no).  

Mvsh lederne 

mailto:ankar@drobakspeiderne.no

