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Packlista - Sommarläger den 27 juni 2020

Att packa till ett sommarläger
När man ska packa för första gången till ett sommarläger kan man tycka att 
det verkar vara svårt och komplicerat. Du kommer också att märka att du får 
med dig saker som du aldrig kommer att använda till att då och då sakna 
något.

Så innan du börjar packa, kommer här några tips:

1. Märk dina saker med ditt namn eller ditt bomärke.

2. Du behöver oömma kläder som du kan leka och jobba i.

3. Packa alla dina saker i olika stora påsar som har olika färger. Då vet du vad du har i 
påsarna och hittar bättre i din packning. Packningen har också bättre skydd mot fukt och 
vatten.

4. Rulla ihop dina kläder så blir de inte så fort skrynkliga och fuktiga.

5. Lägerkvällar kan bli kalla. Då är det skönt med en mössa och vantar.

Packa alltid din egen packning!
Då vet du vad du får med dig till lägret. Är du osäker så fråga en vuxen om hjälp, men du packar 
ihop själv.

Att packa efter en packningslista är bra både för den nye lägerpackaren som för den vane 
”lägerhästen”. Man bara bockar av efterhand som man packar sina saker så glömmer man inget 
eller får för mycket med sig till lägret.

På packningslistan kommer den lägsta siffran att vara till ett läger på fyra (4) dagar. Den högsta 
siffran är till ett läger på åtta (8) dagar.

Kom ihåg att det är du som ska bära din packning från avlastningsplats till lägerområdet som 
kan vara en kortare sträcka. Kom också ihåg att du ska bo ihop med några andra i ett tält några 
dagar.

Tänk på att packningslistan endast är ett förslag till en bra lägerpackning.

Lycka till med packandet önskar,

Pälle Österberg – Scoutledare i Trelleborgs scoutkår
Reviderad 2017 – Johan Havenberg, 2019 – Sandra Lindvall



Packningslista

Att packa i

 Ryggsäck eller Väska

Ska vara så stor att allting du packar, ska få plats i den.
Sovsäcken och din kudde ska du packa ner i ryggsäcken eller väskan.
Liggunderlaget eller Luftmadrassen kan spännas fast på ryggsäcken eller väskan.

 Packpåsar

Att packa dina kläder och saker i, gärna i olika färger då blir det lättare att hitta.

På natten

 Sovsäck

  Liggunderlag

 Kudde

 Ficklampa

 Nattkläder, 1-3 par



På dagen

 Underkläder, 3-7 par

 T-shirt, 3-6 par

 Strumpor, 3-6 par

 Tjocka strumpor, 1-2 par

 Shorts, 1-2 par

 Byxor, 2-3 par

 Tröja/Fleece, 1-2 st

 Regnställ

 Kängor eller Stövlar

 Skor, 1-2 par

 Sandaler

 Keps/Hatt

 Mössa

 Tunna vantar

 Arbetshandskar

När du ska äta

 Mugg eller Kåsa

 Flat tallrik, Gaffel och Matkniv

 Djup tallrik och Matsked

 Kökshandduk

 Matpåse med ditt namn på



När du ska bli ren.

 Badkläder

 Badlakan, 1-2 st

 Duschtvål

 Schampo

 Kam/Borste

 Tandborste & Tandkräm

 Handdukar, 1-2 st

 Tvål

Bra saker att ha med

 Papper och Penna

 Kniv, om du har knivbeviset

 Kamera, om du får lov

 Sygrejor

 Batterier till Ficklampan

 Myggmedel

 Påse till smutstvätt

 Skoskavsplåster och eventuell 
medicin i dubbla uppsättningar 
(en till scout och en i namnad påse 

till sjukvårdsansvarig) vid behov

När du ska åka till lägret

 Scoutdräkt

 Dryck

 Liten rygga

 Frukt

Packa ner ditt regnställ i ryggan om det är dåligt väder!


