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Att packa efter en packningslista är bra både för den nye lägerpackaren och för den vane 
lägerdeltagaren. Man stryker på listan efterhand som man packar sina saker och 
riskerar då inte att glömma något eller få med sig för mycket till lägret. 
 
Sommar i Sverige är tyvärr ingen garanti för värme och sol så underskatta inte behovet 
av varma tröjor, långkalsonger mm. Extra kläder är viktigt eftersom det inte finns 
torkmöjligheter.  
 
När man delar tält med kompisar som alla har liknande utrustning är det inte så lätt att 
hålla ordning på vems saker det är. Märk allt som går att märka med initialer/namn för 
att göra det lite enklare.  
 
Ett bra knep är att packa saker i påsar som har olika färger. Till exempel sovsaker i den 
röda påsen, underkläder i den gröna påsen etc. Det blir enklare att hitta i packningen och 
kläderna får också bättre skydd mot fukt och vatten. 

Den som ska på läger ska alltid packa sin egen packning. Självklart kan man ta hjälp 
av en vuxen och packa tillsammans, men det är du som måste veta vad du har med dig 
och var det är packat.  
 
Kom ihåg att det alltid är en sträcka att gå från parkeringsplats till själva lägerområdet och 
det är du själv som ska bära din packning den sträckan. Enklast att bära är ryggsäck!  
 
Saknar du något på packlistan så kolla med din ledare, det finns nästan alltid möjlighet att 
låna tex ryggsäck, liggunderlag, sovsäck eller liknande. 
 
Tänk på att packningslistan endast är ett förslag till en bra lägerpackning 
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Packa så att allting får plats i en ryggsäck. 
 
Scoutskjorta/T-shirt och halsduk har vi på oss vid utresan!  
För övrigt gäller kläder efter väder! 
 
Måste-ha saker:  
Ev. mediciner  
Sovsäck - märkt med att den klarar minst +5 °C 
Liggunderlag, OBS! ej luftmadrass  
Sovplagg, behövs om det är kallt och är ett bra förstärkningsplagg vid dåligt väder 
Långkalsonger & långärmad undertröja (sportunderställ är utmärkt) 
Underkläder  
Strumpor  
T-shirts  
Shorts  
Varm tröja (tjock tröja av ull eller fleece)  
Varma sockor 
Oömma byxor  
Vindtät jacka  
Tunn mössa typ toppluva, är bra på natten om det är kallt  
Keps eller solhatt,   
Myggmedel 
Solkräm 
Gymnastikskor och/eller sandaler, (Lämna Foppatofflor hemma, stor skaderisk)  
Kängor och/eller stövlar  
Regnjacka & regnbyxor 
Badkläder & badlakan  
Matsaker (Mat- och drickkåsor eller mugg och tallrik av plast samt bestick) packat i påse 
Diskhandduk  
Hygienartiklar (tandborste, tandkräm, tvål, schampo, kam/borste mm) 
Papper och penna, (tillhör scoutdräkten) 
Kniv (för scouter med knivbevis)  
Vattenflaska 0,7 – 1 liter  
 
 
Bra att ha saker: (tänk bara på att du ska orka bära det)  
Kudde  
Påse för smutstvätt  
Fickpengar    
Kramdjur  
Nål och tråd, (för att sy fast lägermärke, sy fast en knapp mm) 
Ficklampa, (helst pannlampa annars liten och smidig) extra batterier  
Sittunderlag 
 

Packlista sommarläger. 


