
UDSTYR I MINIGRENEN 

Der er ikke noget krav om udstyr man SKAL anskaffe som minispejder. 

Men vi vil dog anbefale at man overvejer at anskaffe følgende. 

Kniv: Minispejdere lærer at håndtere en kniv og kan få knivbeviset når de har vist at de kan. Vi har låneknive når vi 

skal bruge kniv, men næsten alle minispejdere vil helst have deres egen. f.eks: http://www.spejdersport.dk/svensk-dolk-

lille.aspx 

Sovepose: Vi tager på ture både i hytte, telt og shelter. Også når det ikke er sommer, så en rimelig sovepose 

anbefales. Vi tager altid rigeligt med tæpper med på de kolde ture, men shelter i februar er nu sjovest i sovepose. 

f.eks: http://www.spejdersport.dk/asivik-montana-160-venstre-sovepose.aspx 

Liggeunderlag: Om man ligger på gulvet i en hytte eller på jorden i et telt kan det godt blive ret hårdt uden 

underlag. Og endnu vigtigere er det at ligge på noget isolerende når underlaget er koldt. Om det er selvopusteligt eller ej 

har ikke den store betydning. Der er dog visse typer der er mere ballon end underlag og kan derfor ikke anbefales.  

Spejderkop: Når man leger og hygger ude bliver man ofte tørstig, og så er det super nemt hvis man altid har en kop 

lige ved hånden. f.eks. en folde kop der kan være i lommen uden at dryppe. http://www.spejdersport.dk/foldekop.aspx 

Normalt har Skovtrop en del på lager der kan købes i hytten.  

Sangbog: Når vi sidder ved bålet eller under transport er det super hyggeligt at synge lidt. Det Danske Spejderkorps 

har en lille sang bog der passer rigtigt godt i en uniformslomme, og som kan købes i spejdersport 

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

Rygsæk er ikke nødvendigt i minigrenen. Når vi tager på ture vil baggagen altid blive kørt så børnene kun skal bære 

deres baggage korte afstande. En stor taske er at foretrække da den ofte er lettest for børnene at holde "orden" i. 

Og når der nu snakkes om at holde orden, så er det vigtigt at kommer navn i ALT 

På mørke overflader som soveposer mm. kan man med fordel benytte lyst plastertape som baggrund til at skrive på. 
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