
Panik fredag aften! 
 

 
Har du prøvet at stå ½ time før en weekend og kaste ting ned i rygsæk-
ken fordi du lige havde glemt at du skulle pakke inden du skulle af sted. 
 
 
 
 
Når I så kommer frem, siger jeres 
leder at i skal gå gennem skoven til 
den hytte hvor i skal være i week-
enden. Åh, nej! Tænker du, for du 
har liggeunderlaget i hånden, so-
veposen spændt udenpå og dit 
kompas ligger nederst… Her er 
nogle tips til hvordan du undgår 
den situation. 

 

Tips til rygsækpakning: 
 

• Læg alt det du skal have med frem 
inden du pakker. Så kan du nemt 
overskue om du har husket det 
hele og hvad du skal pakke ned 
først. 

 
• Pak i plastposer. For det første 

bliver dine ting ikke våde hvis det 
regner. For det andet kan du nemt 
finde dine ting, også det der ligger 
nede i bunden. Du kan gøre det 
endnu lettere ved at bruge gen-
nemsigtige plastposer 

 
• De tunge ting skal du lægge øverst 

og ind mod ryggen. Fx ekstra fod-
tøj og soveposen. Det gør at ryg-
sækken bliver lettere at bære. 

 
• De lette ting skal anbringes yderst 

og nederst. Fx skiftetøj og hånd-
klæde. Det gør at rygsækken bliver 
lettere at bære. 

 
• De ting du skal bruge hurtigt skal 

du lægge øverst og i lommer. Fx 
lommelygte, regntøj, kompas og 
varm trøje 

 
• Der må ikke hænge nogen ting og 

dingle udenpå rygsækken. Hvis 
din sovepose eller liggeunderlag 
ikke kan være i rygsækken så sørg 
for at spænde dem ordentligt fast 
med nogle gode remme. 

 
• Undgå huller i rygsækken, fyld 

dem ud med småting, fx sokker, 
spisegrej o.l. Så undgår du at ryg-
sækken »krøller sammen« når du 
strammer remmene, og desuden 
har du plads til meget mere. 

 
• Hvis du skal have noget fællesgrej, 

så sørg for at du har plads til det i 
rygsækken og husk at du stadig let 
skal kunne komme til fx regntøjet. 


