
 2022 Forslag til grej en Mikrospejder kan få glæde af 
 Spisegrej: 
 Enkeltdele: 
 Maxi mug 

 https://www.spejdersport.dk/wildo-kaasa-xl-maxi-mugg 
 Flad tallerken 

 https://www.spejdersport.dk/wildo-camper-plate-flat-olive 
 Drikke Mug 

 https://www.spejdersport.dk/wildo-mugg 

 Eller 

 Et samlet sæt 

 https://www.spejdersport.dk/wildo-camp-a-box-basic-biobased-spisesaet 

 Bestik: 
 Dertil et sæt bestik med kniv, gaffel og ske. Gerne noget billigt evt fra loppemarkeder, som de ikke 
 skal være kede af at miste eller få byttet med andre. 

 Lygte: 
 Pandelygte med rødt lys: 

 https://www.spejdersport.dk/asivik-scout-pandelampe 

 Rødt lys gør ledere glade, da det er meget træls at blive blændet med skarpt hvidt lys 100 gange i 
 løbet af et møde. :) 
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 Dolk/Kniv: 
 “Spejder dolken” 

 https://www.spejdersport.dk/vangedal-junior-dolk-med-sikring-og-logo 

 En god solid dolk til prisen, kan holde en livstid hvis man passer på den. 

 Andre dolke er også fine, man skal bare sikre sig at de har en sikring på skeden, så dolken aktivt 
 skal tages ud. Den må ikke selv kunne falde ud, eller trækkes hurtigt og let ud af skeden. 
 Det være med fast blad, foldeknive er ikke gode til børn. 

 Hos mikroerne tager vi knivbevis for de mikroer der går i 1. klasse. Det er et krav at man har et 
 knivbevis, for at bære en kniv til spejder. 

 Liggeunderlag: 
 Folde underlag er rigtigt gode til mindre børn, da de er meget lette at pakke sammen. 
 Oppustelige og “selv”oppustelige liggeunderlag, er ikke velegnet til børn, da de kan have svært ved 
 at få dem pustet op. Det kan også være vanskeligt at ligge tæt i et telt hvis nogle har meget tykke 
 underlag. 
 Et forslag kunne være: 

 https://www.spejdersport.dk/asivik-litemat-15-reg-foldbart-liggeunderlag 

 Sovepose: 
 En sovepose er super vigtig og som spejder sport skriver, så er det ikke legetøj. 
 Denne model er lidt lang til de små mikro spejdere, men de vokser hurtigt og vil derfor kunne have 
 glæde af denne sovepose i flere år, end de kortere modeller. 
 (Den vejer lidt mindre end 140cm modellen) 
 Da det ikke er de store vandreture de skal på og de fleste udendørs overnatninger foregår uden 
 frostvejr, er det ikke et problem at soveposen er lidt for stor. 
 Den er et rigtigt godt bud på en billig kvalitets sovepose til børn. 

 https://www.spejdersport.dk/asivik-hiker-3s-160-l-sovepose-junior 

 Som tilbehør til soveposen, kan et lidt større komprimerings etui overvejes. 
 Dette er en fordel hvis spejderen har svært ved selv at pakke soveposen ned, hvilket de skal kunne. 
 Spørg evt i Spejdersport i forhold til størrelsen, et forslag kunne være denne( Vi har dog ikke prøvet 
 kombinationen) 

 https://www.spejdersport.dk/asivik-compression-medium-sovepose-hylster 
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