Udstyrsliste til Micro - Mini i Rethingh-gruppen
Dato: 22/10-2015

Standart:
Tørklæde

(Det far de nar de melder sig ind)

Uniform

(Gerne 1 til 2 str. større end det børnene ellers bruger da der skal være
plads til en tyk jakke inden under)

Bælte

(Nar i prøver det skal det kunne lukkes i det inderste hul nar barnet
har T-shirt pa)

Kniv

(Den ma bære det nar de har faet kniv beviset)

Pandelampe

(Gerne en der kan lyse i 2 styrker men ikke krag, men de skal selv
kunne finde udad at tage den pa og slukke den. Det kunne være denne
men ikke et krav https://www.spejdersport.dk/asivik-scoutpandelampe.aspx?ref_gr=75356)

Liggeunderlag

(Dette http://www.spejdersport.dk/plastmat-liggeunderlag.aspx er
fint til de førte gange sa man ser om ungerne vil det eller ej, men det
bør værre dette da det ikke suger vand nar vi ligger ude. Vil man have
lidt luksus og ungerne selv kan pakke det sammen og ud er dette det
næste skridt http://www.spejdersport.dk/asivik-nuna-5-0-kids.aspx)

Sovepose

(Denne er en lidt dyrere ting at investere i men til gengæld holder den
ungerne varm og kan bruges til de ca. maler 170cm
http://www.friluftslageret.dk/shop/dansk/brands/deuter/deuter-starlightpro-exp/, (sa hvis man kan lane en anden sovepose de første gange ind
til man har set om ungerne vil det er dette helt om) denne sovepose er
en 3 sæson sa den burde dække det meste af aret skulle ungerne fryse
kan man overveje at sy / købe en flis pose og putte inden i, men det
burde ikke være nødvendig sa længe de er micro/mini) .

Rygsæk

(http://www.spejdersport.dk/asivik-hiker-40.aspx )

Viskestykke

(Almindelig fra køkkenet)

Handklæde

(Dette ville være et godt bud da det tørre 8 gang sa hurtigt som et
almindeligt handklæde https://www.spejdersport.dk/ddsdeluxetowel-l-handklaede.aspx?ref_gr=9865)

Spisesæt

(Talarken http://www.spejdersport.dk/wildo-camp-a-box-basicgreen.aspx og ogsa gerne http://www.spejdersport.dk/army-muggsort.aspx og http://www.spejdersport.dk/relags-3-delt-bestik.aspx)

De må også gerne have:
Lille lommebog

(Den første før de nar de bliver meldt ind, de næste kan købes i Spejder
sport, og det skal være den der passer til deres alder)

Sangbog

(http://www.spejdersport.dk/vores-sangbog.aspx)

Efterår:
Uld / Thermo undertøj

(da vi er ude det meste af tiden)

Bukser / bluser

(hvor der ma komme maling / lim eller huller / brændemærker pa / i)

Overgangs jakke
Flyverdragt / ski tøj
Regntøj
Støvler / kondisko
Hue / hansker

(det kan maske være en fordel med hansker hvor man kan klippe
fingrespidserne af)

Vinter:
Uld / Thermo undertøj

(da vi er ude det meste af vinteren)

Bukser / bluser

(hvor der ma komme maling / lim eller huller / brændemærker)

Vinterjakke
Flyverdragt / ski tøj
Regntøj
Støvler med foer / tykke strømper
Hue / hansker

(det kan maske være en fordel med hansker hvor man kan klippe
fingrespidserne af)

Forår:
Uld / Thermo undertøj

(da vi er ude det meste af tiden)

Bukser / bluser

(hvor der ma komme maling / lim eller huller / brændemærker)

Overgangs jakke
Flyverdragt / ski tøj
Regntøj
Støvler / kondisko
Hue / hansker

(det kan maske være en fordel med hansker hvor man kan klippe
fingrespidserne af)

Sommer:
Bukser / bluser
T-shirt / Shorts
Regntøj
Støvler / kondisko

(hvor der ma komme maling / lim eller huller / brændemærker)

