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Pakkeliste – Georg Stage 

 
Dette er pakkelisten til dit togt med Georg Stage. Størstedelen af din beklædning er inkluderet i den 
tøjpakke du modtager inden togtstart. Der er nogle enkelte ting du selv skal pakke.  

 
Inden togtstart vil du blive orienteret om dit elevnummer (skibsnummer). Dit elevnummer skal stå på alle 
dine personlige ting. Ellers forsvinder de. Du modtager numre fra os, som du kan sy i dine ting.  
 

Det skal du selv have med: 
 

⎯ Nattøj (Det kan være køligt om natten) 

⎯ Solid drikkedunk (max 500 ml) 
⎯ Badetøj og badesandaler 

⎯ Kondisko 
⎯ Penalhus med lille lommeregner, passer, lineal, tegnetrekant, 2x stiftblyant (1x0,5 mm. 1X0,7 

mm.), viskelæder. 
⎯ Minimum 10x undertøj. 
⎯ Shampoo og balsam (skal være svanemærket – sæbe udleveres på skibet). 

 
Det må du gerne have med: 
 

⎯ Sandaler 
⎯ Billig pandelampe med rødt lys, kan være en fordel. 

⎯ Musikinstrumenter. 
⎯ Mobiltelefon. 

⎯ MP3-afspiller/IPOD etc. (Du har ikke mulighed for at lytte til musik på din mobil!) 
⎯ Kamera. 

 
Du må kun bruge din mobiltelefon, når du har landlov. Resten af tiden opbevarer vi den. Til gengæld har 
skibet eget bibliotek med masser af bøger.  

 

IPads, GameBoys, PlayStations, bærbare computere og lignende teknik er ikke tilladt om bord. 
 
ALT du medbringer, er på eget ansvar!  
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Du får af os:  
  

⎯ Kedeldragt, bomuld. 
⎯ Arbejdsbukser (blå m. lommer). 

⎯ T-shirts til arbejde (blå). 
⎯ T-shirt til fint brug (hvid med blå kant). 

⎯ Lange bukser med presseold til fint brug. 
⎯ Sømandstrøje (strik). 

⎯ Sweatshirt. 
⎯ Langærmet undertrøje. 
⎯ Lange underbukser. 

⎯ Vindjakke. 
⎯ Termojakke. 

⎯ Softshell jakke. 
⎯ Regntøj (jakke og overalls). 

⎯ Hue. 
⎯ Kasket. 

⎯ Halsrør. 
⎯ Livrem. 

⎯ Ragsokker. 
⎯ Gummistøvler. 

⎯ Sikkerhedssko (arbejdssko med stålsnude).  
⎯ Sorte landgangssko (til fint brug). 

⎯ Køjesæk. 
⎯ Sovepose 

⎯ Håndklæder (1 stor, 1 lille). 
⎯ Lommekniv. 

⎯ Diverse undervisningsmaterialer. 
 

Du låner af os:  

 
⎯ Hængekøje. 
⎯ Lagenposer (til soveposen). 

⎯ Bøjler, skocreme, og klædebørste. 
⎯ Uniformshat (rundhue med kvast).  

⎯ Uldfrakke (hvis det bliver nødvendigt). 
⎯ Barbermaskine (hvis det er nødvendigt). 


