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Packl ista 
Allt packas i en ryggsäck eller en bagg tillräckligt stor för att få plats med allt. För liten packning ökar risken 
att sprida ut sina prylar.

Sova 
Sovsäck 
Pyamas / underställ /raggsockor 
Liggunderlag 
Kudde (om du får plats) 

Kläder  
Regnkläder 
Jacka/ Anorak 
Varmtröja 
Oömma skor/stövlar/kängor 
Gympaskor 
 Scoutskjorta 
Extra underkläder 1 per dag + 1 extra 
Extra strumpor 1 per dag + 1 extra 
Extra byxor 
Extra tröjor 

Badkläder/handduk

Hygien  
Tandborste  
Tandkräm 
Liten handduk 
Tvål 
Myggmedel  
Solkräm 
Ev medicin 

Äta 
Storkåsa/oöm tallrik 
Kåsa/oöm mugg 
Bestick (kniv, gaffel, sked) 
Diskhandduk 
Vattenflaska 

Övrigt   
Arbetshandskar 
Ficklampa 

Tveka inte att fråga oss ledare om hjälp med packningen. Vi har extra ryggsäckar, sovsäckar mm att låna ut om det behövs.  

Godis:  Godispåsen kan lämnas hemma..  

Tips:  Låt barnet packa själv med föräldrars hjälp. Då vet de var allt finns och VAD som finns. Packa gärna i packpåsar. Ex. 
kan strumpor och underkläder ligga i en påse, varma kläder i en, regnkläder i en, matsaker och diskhandduk i en, badgrejor i 
en osv. Då har man ordning i väskan Packa gärna i en lite för stor väska. Det är alltid svårare att packa ner använda kläder 
när man ska hem 

När det gäller stövlar är det viktigt att man provar dem i god tid. Ofta passar de inte sen sist! Regnkläder är viktigt att de 
verkligen tål regn och mycket regn! På läger kan man inte gå inomhus och torka kläder så därför är det viktigt att undvika att 
bli blöt. Galon är det absolut bästa för barn, helt vattentätt och tål lek och bus bra. Många "funktionsmaterial" fungerar mest 
för en regnskur. Vi eldar mycket på läger vilket betyder att kläder i "plastmaterial" som fleece och syntet kan vara farligt. Det 
är bra om i alla fall byxor och någon tröja förutom scoutskjortan är av ren bomull. 
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