
Första övernattningen utomhus 
 

Hej scoutförälder. 

Nu är ditt barn inbjuden till sin första övernattning i tält eller vindskydd. 

Ängelholms scoutkår har det material för krävs för en trevlig helg med ditt barn. 

När ni går igenom packlistan tillsammans så kommer ni att märka att de flesta sakerna redan är sådant 

som ni har och barnet använder i vardagen. 

 

Det är några saker som vi vill göra er uppmärksamma på, så att scouten mår bra.  

Att vakna och frysa på natten är något som många av oss scouter har upplevt och det är inget man vill 

att barnen skall råka ut för. 

Därför kommer här några tips för att skydda ert barn så att natten blir angenäm och trevlig. 

  

De behöver ett bra liggunderlag.  

Det behöver inte vara något uppblåsbart som riskerar att gå hål på, då de yngsta barnen inte har lärt sig 

”tältvett” än, dvs. hur man lever tillsammans på en begränsad yta och tar hänsyn till varandras saker. 

Ett vanligt liggunderlag tar inte skada av att bli trampat på och det går lätt att tvätta av. 

Vill man ha lite bättre komfort går det bra att ha dubbla underlag. 

Marken är mjukare att ligga på än ett golv. 

De dyrare uppblåsbara liggunderlagen kan ev. komma senare. 

 

Ex: Biltema 79:90:- 

 Jula 129:- 

 

Det behövs även en bra sovsäck. 
När vi är ute på vår första gemensamma övernattning i april brukar det vara på gränsen till nattfrost.  

Man behöver då en sovsäck som klarar en komfort temperatur på 0°C. 

Köp en vuxensovsäck som hela familjen kan använda, vi knyter av den så barnen inte fryser. 

En sovsäck kan vara en dyr investering, men även här finns det alternativ som är välinvesterat för 

barnets komfort och nattsömn. 

 

Ex  Biltema -5°C  199:- 

 Biltema -10°C  249:- 

 Jula -7 °C  349:- 

 Team Sportia -2 °C 899:- 

 

Packväskor 
Man ser scouten ofta framför sig med en stor ryggsäck. 

Detta är inget som de behöver innan de nått Äventyrsscouterna i årskurs 6, för då kommer de att gå på 

hajk för första gången. 

Det går alldeles utmärkt med vanliga ”sportbagar” då de är tåliga. 

En vanlig 25 liters skolryggsäck för personliga mat utrustning och en vattenflaska räcker väl på 

dagsturen. 

 

Luftmadrass 
Vid användning av luftmadrass måste liggunderlag också använda då det skyddar mot kylan 

underifrån. 

 

Mössa 
Sov mössan är viktig året om och något som följer med på alla läger.  

Även vid sommarläger kan en tunnare mössa behövas.  

 

Tankar vid inköp 

Kvaliteten skiljer sig mellan olika leverantörer och fabrikat. De flesta välsorterade sportaffärer 

erbjuder ett bra sortiment och utbud. Butiker med special inriktning för friluftsliv som ex. Fri Tid i 

Ängelholm har stor scout och frilufts kunskap samt hjälper er vid frågor. 

 

Kom ihåg att era scoutledare har en stor kunskap om friluftsliv som vi gärna delar med oss av. 

Kom gärna och fråga, vi kan hjälpa till på olika sätt. 

 

Tack för att du läste, Ledarna Ängelholms Scoutkår 


