Packlista – 3 dygn
Tänk på att du skall packa själva! Någon annan får gärna hjälpa till, men det är viktigt att du själv
vet vad du har med dig och hur det skall packas så att allt kommer med hem igen.
Du skall kunna bära din packning själv och allt skall ligga i väskan eller vara ordentligt fastspänt
på den. Regnkläderna skall ligga i ett ytterfack eller överst så de är lätta att plocka fram. Packa
gärna i plastpåsar i väskan så allt håller sig torrt. Tänk också på att namna så mycket som möjligt.
Hör av dig till din ledare om du har några frågor.

Att packa i

Äta

☐ Stor ryggsäck

☐ Djup tallrik

☐ Packpåsar eller plastpåsar

☐ Mugg att dricka ur

☐ Liten ryggsäck för spåret

☐ Bestick (kniv, gaffel, sked)

På fötterna

☐ Diskhandduk

☐ Ett par skor (på)
☐ Stövlar eller vattentäta kängor

Sova
☐ Sovsäck (+ innersäck om du är frusen)
☐ Liggunderlag
☐ Pyjamas/kläder att sova i
☐ Kudde (om du vill)

☐ Tygpåse att bära i (gärna nylon/polyester)
☐ Vattenflaska (minst 0,5 l)
☐ Sittunderlag

Personlig hygien
☐ Necessär innehållandes minst:
☐ Tandborste, tandkräm
☐ Tvål
☐ Liten handduk

Kläder

☐ Myggmedel

☐ 2 par Långbyxor (oömma) (på)

☐ Solskyddsfaktor

☐ 1 st Jacka (vindtät eller regnjacka) (på)

☐ Mediciner vid behov

Utöver kläderna som scouten bär...
☐ Scoutskjorta- och halsduk (om man har)
☐ 4 par Strumpor
☐ 4 st Underkläder
☐ 4 st T-Shirt
☐ 1 st Varm tröja (typ Fleece)
☐ Mössa, Vantar
☐ Regnkläder (Byxor samt jacka om scouten
inte har de på redan)

Övrigt
☐ Ficklampa el pannlampa
☐ Extra batterier till ficklampan
☐ Badkläder och handduk
☐ Kniv om du har knivbevis
☐ Godis (ej läsk) om du vill

Ta inte med
Saker du är rädd att tappa bort
Elektronik som behöver laddas
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