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Packlista
Tänk på att packa allt i ryggsäck. Du måste även kunna bära din ryggsäck själv då det är du som 
kommer få bära den! Ha regnkläder och stövlar/kängor lättillgängligt.

Packlistan är för läger. Ska du på hajk tänk på att du ska bära allt hela helgen.

Ta gärna fram grejerna tillsammans med mamma eller pappa men packa ner själv så att du vet var du 
har dina grejer. Ta hjälp av och kryssa i packlistan.

Skaffa Har jag Packat

Ryggsäck
Sovsäck
Liggunderlag + sittunderlag
Kniv OBS! endast om du har knivbevis
Ficklampa med bra batteri
Gosedjur
Matsaker (kåsa/mugg, djup och platt 
tallrik, kniv, sked och gaffel, 
diskhandduk). Ska inte vara engångs 
eller porslin.
Lägerbålsfilt (om du har)
Nattkläder/pyjamas
Regnkläder
Stövlar/ kängor
Skor (ex. träningsskor)
Tröja + varm tröja (ex. fleece)
Varm och vindtät jacka
Vantar, mössa och halsduk
Strumpor, 1 par/dag + ev extra
T-shirtar/ undertröjor, 1 par/dag + ev. 
extra
Underkläder, 1 par/dag + ev extra
Långkalsonger
Byxor, 1 par på + 1 par extra
Badkläder + handduk
Kortbyxor
Varma strumpor
Necessär med bl.a. tandborste, 
tandkräm, liten handduk, kam, tvål, 
plåster, myggmedel, ev. mediciner
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Tänk på: 
 Alla saker bör vara märkta med namn 

samt kår.
 Kläder efter väder
 Packa gärna i märkta packpåsar (ex 

strumpor, matsaker o.s.v.) så blir det 
lätt att hitta rätt. 

 Vi kommer att vara ute så varma och 
torra kläder samt skor/stövlar är viktigt. 

 Kolla innan att regnkläder mm passar 
och är hela, då blir lägret mycket 
torrare och roligare! 

Godis: 
 En liten godispåse får man ta med sig 

om man vill för max 25 kr 
 Godiset får absolut INTE innehålla 

nötter, jordnötter eller spår därav. 

Du får ta med (om du vill/har): 
 Hajkbricka
 Papper och penna
 Kamera

Du får inte ta med: 
 Mobiltelefon/surfplatta e dyl. (ledarna 

har telefon om det behöver ringas) 
 Nötter p.g.a. allergier


