Utrustning och packning
För att det ska vara roligt att vara på läger behövs utrustning som gör att man klarar lägerlivet.
● Om det är normal svensk sommar behövs en sovsäck med relativt låg komforttemperatur. Många
barn fryser i de tunnare sovsäckarna även mitt i sommaren.
● Scouten behöver kunna bära sin packning själv från bussen till vår by på lägerplatsen så
packningen får varken vara för stor eller för tung. Packa i ryggsäck. Ta även med en mindre
ryggsäck som handbagage.
● För att kunna hitta sakerna lättare i ryggsäcken, rekommenderar vi att packa i olikfärgade
packpåsar eller plastpåsar. Allt utom liggunderlag behöver få plats i ryggsäcken. Saker som
hänger utanpå fastnar lätt i andra ryggsäckar när vi stuvar ombord packningarna på bussen.
Risken finns att saker lossnar då.
● Märk allt du vill få tillbaka, speciellt sådant som du hanterar och kanske lägger ifrån dig utanför
tältet. Matsaker, ytterkläder, ficklampa …
● Till föräldrar: Alla scouter behöver packa själva! Det är mycket värt att ha packat själv både för att
veta vad som är med och dessutom var det ligger. Behöver en förälder hjälpa till så ska denne
stötta, inte packa.
● Det är också viktigt att scouten själv kan hantera den utrustning som är med. Både vad gäller
packa upp, använda och packa ihop. Det innebär att man hemma kan behöva öva på att hantera
t.ex. avancerade liggunderlag eller smarta tallriks-/bestickslösningar.

Klädsel för resan
● Scoutskjorta eller tröja med kårhalsduk
● Rejäla skor
● I övrigt efter väder
Packlista
●
●
●

Gummistövlar
Regnställ, i bra skick så det håller dig torr
en hel dag i regn
Ev. lätta skor för spring ut och in i tältet,
t.ex. foppatofflor

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

T-shirt
Underkläder, minst 8 ombyten
Strumpor, minst 8 ombyten
Tom (plast)påse till smutstvätt
Varm tröja
Underställ, byxa och tröja
Byxor
Shorts
Keps, mössa och vantar
Handduk för bad
Badkläder

●
●
●
●

Liggunderlag (ej luftmadrass)
Sovsäck (OBS! Tillräckligt varm)
Kramdjur
Sovkläder, gärna långa ärmar och ben

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tvål, tandborste, tandkräm, hårborste,
handduk mm
Plåster
Solskydd (minst faktor 30)
Myggmedel
Klädnypor
Papper och penna
Ficklampa/Pannlampa med nya batterier
Vattenflaska
Matpåse (tygpåse så håller man ihop
sakerna):
○ Matlåda som går att stänga
○ Mugg/kåsa
○ Matbestick
○ Diskhandduk

Bra att ta med är också klocka,
reservglasögon om du använder glasögon och
gärna lägerbålsfilt
Ta INTE med:
● Nötter, av allergiskäl

