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Opstartsting til den nye spejder 

 
Hvad har spejderen brug for?  
Først og fremmest er det vigtigt at forstå at man ikke behøver alt muligt dyrt grej for at 
starte til spejder. Det kan være der bliver behov for det senere, men vent med at købe 
udstyr for mange penge, til der er et reelt behov for det. Når behovet så er der, skal der 
købes kvalitet for det er grej der bliver meget brugt og slidt og skal derfor kunne holde til 
det uden at gå i stykker. Spørg din spejderleder hvis du er i tvivl. 
 

Gode råd til nye spejdere vedrørende indkøb 
Alle nedenstående ting kan købes i SpejderSport/Friluftsland, hvor I 
får 10% rabat når I medbringer jeres rabatkort. (Spørg din leder hvis 
du ikke har fået et kort). Rabatkortet giver også spejderrabat i   
Friluftsland og andre lignende butikker. 
 

 
Uniform: 
Det Danske Spejderkorps benytter de mørkeblå uniformer som kun 
fås i Spejder Sport. De fås i alle størrelser. Få en ekspedient til at 
hjælpe jer når I køber uniform, så er i sikre på at få den rigtige 
størrelse. Køb den gerne lidt for stor, så man kan have en tyk bluse på 
indenunder. Man har samtidig også glæde af den i flere år, specielt i 
voksealderen. Uniformen er påkrævet til spejdermøder og ture! 
Man kan også få en masse tilbehør til uniformen, bl.a. t-shirts, 
nederdele, sweatshirts og meget andet m. korpslogo. Disse er ikke 
påkrævet. 
Nogle mener at en uniform ikke må blive vasket. Selvfølgelig må den 
det. Den bliver hurtigt beskidt af snavs og røg, og er også pænest og 
mest værdig når den er ren. 
Du burde have fået udleveret et grønt tørklæde der hører til 
uniformen. 
 

Tørklæde og bælte: 
Herfølgespejderne bruger grønt tørklæde, som udleveres når du melder 
dig ind. Du kan købe et nyt i Spejdersport for ca. 30 kr hvis det bliver 

væk. 
Nogle spejdere går med spejderbælte til f.eks. at bære deres kniv og det 
er en god idé som mindre spejder. Så bliver den ikke så let væk!  
 

 
Kniv: 
(Køb først en kniv når du har fået knivbevis!) 
Når man køber en kniv/dolk, er der mange ting man skal være 
opmærksom på. For det første skal den ligge godt i hånden.  
Den må ikke være hverken for lille eller for stor.  
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Foldeknive og universalværktøjer (Schweizerknive, 
Leatherman, Gerber...) er gode til mange formål, men er 
farlige at snitte med da de oftest ikke er sikrede, dvs. 
knivsbladet er ikke fastlåst og kan derfor pludselig folde 
sig sammen under brug. 
 
Et godt bud på en god begynderdolk er Vangedal 
slirekniven der koster omkring 200-300 kroner, og holder i 
mange år. 
Husk at holde kniven skarp. Er kniven sløv, bruger man 
flere kræfter når man snitter, og kniven smutter derfor 
lettere, og man risikerer at skære sig. 
 

Rygsæk: 
Når man køber sin første rygsæk, er det vigtigt at man køber en 
fornuftig men heller ikke for dyr rygsæk. Man skal kunne gå langt 
med rygsæk uden at få ondt i skuldre og ryg, derfor må den ikke 
være for lille eller for stor. Det er vigtigt at mavebæltet sidder lige 
over hoften, da al vægten skal hvile herpå. Hvis skuldrene bærer 
vægten bliver man hurtigere træt og øm. 
Rygsække fås i mange mærker og faconer. Nogle har mange 
sidelommer, andre er specieltbyggede til kvinder og nogle kan ikke 
bruges til noget som helst. Sidstnævnte skal man holde sig langt fra! 
De fleste friluftsbutikker har et stort udvalg i rygsække. Det kan godt 
betale sig at bruge tid på at finde den rigtige størrelse, prisklasse og 
model. (Se mere om rygsække i folderen ”Pakning og indstilling af 
rygsæk”) 
 
 

 
Vandrestøvler: 
Når man er på tur, specielt om vinteren og i våde omgivelser, er 
fødderne kroppens mest sårbare lemmer. De skal holdes tørre og 
varme hele tiden. Det kan godt være at man har et par kondisko man 
går godt i, men hvis det regner bliver de hurtigt våde, og det gør 
fødderne kolde og meget fugtige, hvilket fører til vabler. Gummistøvler 
er upraktiske til vandreture. De er tunge, og sidder ikke tæt om foden, 
hvilket giver vabler og ømme fødder. 
Når man køber vandrestøvler, skal man ligesom med rygsækken være 
opmærksom på flere ting. De dyreste støvler er ikke nødvendigvis de 
bedste. Man skal købe støvler som er bygget til ens fodtype. Nogle har 
smalle fødder, andre bredde, men det er mest voksne som skal gøre sig opmærksom 
herpå. Det vigtigste er at støvlen sidder godt og tæt om foden. Så tager de hurtigere form, 
og man undgår vabler. Man skal også huske at der skal være plads til en tyk uldsok. 
De fleste støvler idag har ”Gore-tex” membraner. Det er en membran som holder vand og 
vind ude af støvlen, men samtidig lader fødderne ånde, således at man ikke får fugtige 
fødder. 
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En anbefalelsesværdig støvle til tropsspejdere er Hanvags ”Grünten” støvlen, som bl.a. fås 
hos Spejdersport. 
Støvlen skal med jævne mellemrum imprægneres, dvs. gøres vandtæt, dette kan gøres 
enten med en spray, eller for læderstøvlers vedkommende med læderfedt. 
Imprægneringsmidler kan fås i supermarkeder. 
 

Sovepose: 
Skal man have en god sovepose til udendørs brug, skal man 
holde sig fra Jysk Sengetøjslager og lignende. 
Soveposen er ens sidste redning hvis alt ens tøj er vådt. 
Derfor gælder det om at holde den tør og den skal være af 
god kvalitet. 
Inden man køber sovepose, skal man tænke over hvad den 
skal bruges til. Det nytter ikke noget at man køber en polar 
sovepose, hvis man skal på telttur til Italien i Juli måned. 
Der findes to slags soveposer. Dem med fibre og dem med 
dun. Der er i bund og grund ikke den store forskel, men 
allergikere bør nok købe fiberposer. 
På soveposen kan man se om det er en vinterpose, eller en 
sommerpose. Vinterposen er tyk, hvor sommerposen er 

tyndere. Man kan også få noget der hedder en ”tre-sæsonspose” som egentlig er en 
kombination af sommer og vinterposen. Den er god næste hele året, men kræver nok en 

lagenpose (inderpose) om vinteren. 
Som tilbehør til soveposen kan man købe en lagenpose. 
Disse fås i bomuld, fleece og silke. 
Bomuldsposen er god til almindelig brug, da den mindsker slid 
på soveposen, og samtidig opsamler sved. En silkelagenpose 
er utrolig behagelig at sove i, men er desværre også 
væsentlig dyrere. Den vejer og fylder tilgengæld intet i 
rygsækken. En fleecelagenpose er er et godt supplement om 
vinteren, hvis man kun har en sommerpose. Den forøger 
temperaturen i soveposen med op til 10 grader C. Den er 
desværre lidt dyr, og fylder meget i rygsækken, så overvej 
meget om det er en investering I vil foretage. Forestil dig at du 

selv skal overnatte i telt i soveposen sammen med dit barn, er den så varm nok? 
Soveposen holder længst hvis man stopper den ned i hylsteret efter brug. Ruller man den 
sammen lægger fibrene sig fladt ned, hvilket formindsker termoeffekten. Soveposen bør så 
vidt muligt luftes efter brug, så overskydende kondens og varme kan fordampe. Bedst er 
det hvis den opbevares i den store pose den kom i, ikke det lille kompressionshylster. 
 
Liggeunderlag: 
Det mest almindelige underlag er den klassiske ”karrimat”. Det er 
lavet af skumgummi, og isolerer godt mod kulde og fugt fra jorden. 
Disse fås fra ca. 50 kroner, men det anbefales at købe et der er lidt 
dyrere, da de isolerer bedre. En anden type underlag er ”Therm-a-
rest” underlaget. Det er selvoppusteligt, på den måde at man åbner 
for en ventil, og underlaget suger luft ind. Det kan godt betale sig at 
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hjælpe det lidt på vej ved at puste noget luft ind selv. Man skal bare passe på ikke at få for 
meget fugt ind i underlaget, da det med tiden opløser skummet. Når det skal tømmes for 
luft, åbner man igen for ventilen og presser luften ud. Når det er tomt lukker man for 
ventilen. Man har nu skabt et undertryk inde i underlaget som udlignes ligeså snart man 
åbner for det igen. Der findes mange kopier af underlaget, men vi anbefaler at man køber 
originalen, da kopierne oftest er af dårlig kvalitet og svære at folde sammen.  
Når Therm-a-rest underlaget ikke er i brug bør det opbevares udfoldet med åben ventil.  
 

Lommelygte 
Der findes utroligt mange modeller af lommelygter. En simpel allround lygte 
der kan tåle vind og vejr er at foretrække. Lad være med at købe en stor 
stavlygte, det er utroligt så sjældent man har brug for dem, oftest er en kort 
lommelygte eller pandelampe smartest. 
 
Lygter er noget der bliver tabt i mørket og forsvinder når de løber tør for 
batteri. Lad derfor være med at købe noget der er dyrere end du kan tåle at 
miste det. Pandelamper har den fordel af du har begge hænder fri, til 
gengæld er de lidt dyrere. 

 
Spisegrej 
Det er vigtigt at kunne få noget at spise når man er på tur. Derfor skal man have 
noget fornuftigt spisegrej. Nogle foretrækker en Mugg (en stor kop) til alting, 
andre vil gerne have en rigtigt spisesæt. De smarteste kan foldes sammen eller 
pakkes ind i sig selv så de ikke fylder så meget i rygsækken.  
Husk også at bestikket skal være brugbart men oftest bliver væk efter 
opvask og lignende. Derfor skal det ikke være fancy og dyrt, bare 
brugbart. En SPORK (Spoon-Fork-Knife) kan bruges til rigtigt mange 
måltider på spejderture og nedsætter både vægt og omkostning hvis den 
skulle blive væk. 
 
Udetøj 
Sidste men ikke mindst er det rigtigt vigtigt at spejderen har fornuftigt udetøj. Spejderi 
foregår oftest ude hvor det er koldt og mudret og så nytter det ikke noget at have fint eller 
tøj på der ikke varmer eller må blive svinet til. 
En varm jakke og nogle bukser der kan tåle lidt af hvert er minimum. Et par gode handsker 
og en varm hue er et godt supplement til de kolde aftener.  
Husk at børn ikke altid selv husker at de fryser hvis de har det sjovt og kan komme hjem 
med forkølelse efter bare en aften med for lidt tøj på.  
 
Styr på tingene 
Hvis du vil være sikker på at få flere af dine ting med hjem igen, så skriv navn i alle dine 
ting. Bestik, støvler, bælte, uniform og kniv – jo mere, jo bedre!  
Klistermærker holder ikke. 


