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Packlista

Sommarläger
Packa helst i ryggsäck
(scouten skall själv kunna bära sin packning en bit)
Sova
Antal
1
1
1
1
1
1

Sak
Sovsäck
Liggunderlag (ej luftmadrass)
Påslakan eller reselakan
Pyamas
Gosedjur
Örngott (Blir en bra kudde med en tröja i)

Kläder
Antal
1 par/dygn
1 par/dygn
2
1
1
2
2-3
1
1
1
1
1
1
1
1

Sak

Packad

Kalsonger/trosor
Strumpor
Långbyxor/mjukisbyxor
Scoutskjorta
Mitella med sölja
Shorts
T-shirt (Kår-, avdelning-, läger- eller annan profiltröja)
Collegetröja (långärmad)
Varm tröja / Olle
Regnkläder (jacka, byxor och mössa)
Sandaler
Gymnastikskor
stövlar
Badkläder
Mössa (om man vill)

Matsaker (gärna i en egen tygpåse)
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1

Packad

Sak

Packad

Kåsa eller mugg (ej porslin eller glas)
Storkåsa eller djup tallrik (ej i porslin eller engångsmtrl)
Flat tallrik (ej i porslin eller engångsmtrl)
Sked
Gaffel
Matkniv
Diskhandduk
Vattenflaska (0,5 – 1 l)
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Toalettsaker
Antal

Sak

Packad

Tandborste
Tandkräm
Tvål (gärna saltvattenstvål)
Handduk
Badhandduk
Deo
Solkräm
Eventuella egna mediciner
Tamponger/bindor (för de som behöver)
Cerat

Övrigt
Antal

Sak

Packad

Kniv (vass med parerstång) EJ FÖR MINIORER
Ficklampa/pannlampa
Myggmedel
Papper och penna
Nål och tråd
Sittunderlag
Arbetshandskar (om man vill)
Lägerbålsfilt (om man har dock ej en fleecefilt)
Första förband
Kamera (om man vill)
Bok (om man vill)
Hajkbricka (om man har)
Mygghatt (om man vill)
Liten ryggsäck till resan och för ev vandring
Fickpengar
Solglasögon (om man vill)

Tänk på att:
• Namna alla dina saker
• Lämna MP3-spelaren hemma
• Lämna mobiltelefonen hemma
• Lämna Game-boy spel och liknande hemma
• Packa allt i ryggsäcken – inga lösa påsar
Vid scoutevenemang är det scoutskjorta som gäller och ett bra par byxor samt ett par ordentliga skor!
Använd kläder som du kan klättra, kasa, rulla och busa i. Lämna snyggjeansen och finskorna hemma!!
Allt som står på listan är vad scouten bör ha med sig men tänk då på att scouten har några av sakerna
som står på packlistan på sig på resan till lägret så man inte behöver packa det två gånger!!
Är det några frågor angående packningen så ring då till någon av ledarna! De kan oftast hjälpa dig!
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