
   
 

Packlista Magic 2018 

Scouten skall själv stoppa ner sakerna i ryggsäcken! 

Att packa i 

 Ryggsäck 
 Packpåsar (plastpåse fungerar utmärkt – tygpåse kan vara bra 

för vissa vattenokänsliga saker) 
 Liten ryggsäck för dagsaktiviteter (t.ex. gympapåse, skall kunna 

bäras som ryggsäck) 
 Påse till smutstvätt 

Sovsaker 

 Sovsäck (packa om möjligt vattenskyddad utanpå ryggsäck) 
Observera att det kan bli ned mot 5-10 grader på en vanlig 
sommarnatt och att sovsäckens komforttemperaturen behöver 
klara det. 

 Liggunderlag (om uppblåsbart måste det testas ordentligt) 
 Sovplagg inkl. separata strumpor (lång pyjamas, underställ 

motsv.) 
 Öronproppar (för att slippa vakna samtidigt som fåglarna) 

Toalettsaker 

 Necessär med tandborste, tandkräm och tvål (ev. schampo) 
 Handduk 
 Hårborste 

Ytterkläder 

 Vindtät jacka (kombon regnjacka + varm tröja kan ersätta) 
 Regnställ 
 Stövlar el. vattentäta kängor 
 Gympaskor och/eller sandaler 

Varma 
kläder 

 Varm tröja 
 Mössa (sommarnätter kan vara kalla och används ofta att sova 

i) 
 Varma sockor 
 Superunderställ (om möjligt ullmaterial) 

Kläder 

 Scoutskjorta 
 Scouthalsduk med tillhörande sölja 
 Långbyxor 
 Shorts (byxor med avtagbara ben är smidigt för att ersätta 

byxor + shorts) 
 T-shirts, flera ombyten 
 Underkläder, flera ombyten 
 Strumpor, flera ombyten. Ett par bara för att sova i. 



   
 

Matsaker 

 Kåsa el. mugg (gärna med färgglatt snöre för att hänga runt 
halsen) 

 Matkåsa el. djup tallrik 
 Bestick 
 Diskhandduk 
 Vattenflaska (0,5l PET funkar bra och väger lite) 
 Sittunderlag 

Övrigt 

 Scoutkniv (endast om du har knivbevis) 
 Fick/pannlampa 
 Kompass (om du har) 
 Arbetshandskar, tunna (t.ex. bra för att dra åt rep vid surrning) 
 Gosedjur 
 Badkläder & Badhandduk (glöm inte det!) 
 Solkräm & myggmedel, ev. mediciner, reservglasögon 
 Keps eller solhatt 
 Papper & penna (litet anteckningsmaterial) 
 Nål & tråd 
 Lägerbålsfilt (om du har –  en tunn lätt fleecefilt funkar och är 

bra om det är kallt på natten) 
 Instrument om du kan spela/kompa vid lägerbålen 

Tips 

 Packa själv! låt mamma/pappa titta på medan du packar. Då 
vet du vad du har med dig. 

 Packa allt i påsar! Gärna olika färg så hittar du lättare i 
ryggsäcken 

 Matsaker och regnkläder ska vara lätt åtkomligt! Överst i 
ryggsäcken eller i ett ytterfack 

 Packa rätt och Lätt! Ta inte för mycket. Du skall orka bära 
packningen själv. Lägg det tyngsta överst, nära ryggen, så blir 
det lättare att bära. 

 Se till att du som scout klarar att packa ned din sovsäck. 
 Märk! Skriv namn och kår, ev telefonnummer. Varje år är det 

saker som inte hittar sina ägare. 

 


