
Husby-Rekarne scoutkår

Förslag på personlig utrustningslista för Hajk
o Sovsäck 

Om man har en tunn sovsäck kan man ta med tex en filt och/eller ett påslakan med 
stort hål som man kan krypa in i.

o Sovkläder (tex långkalsonger, långärmad T-shirt och strumpor)
o Liggunderlag 
o Regnkläder
o Stövlar/Kängor
o Raggsockor till stövlar/kängor
o Kläder som får bli smutsiga, tänk på varmt och kallt väder
o Strumpor och underkläder (minst 2 par av varje)
o Underställ och varm tröja (det blir kallt på kvällen)
o Djup tallrik, mugg, bestick, diskhandduk - i tygpåse eller plastpåse
o Toalettartiklar (tandborste, tandkräm, hårborste/kam, deo, parfymfria våtservetter, 

hårsnodd osv)
o Keps/Hatt
o Mössa och vantar (det blir kallt på natten)
o Glatt humör (obligatoriskt)
o Mediciner för eget bruk
o Ficklampa/Pannlampa
o Vattenflaska
o Scoutskjorta/T-shirt med scouttryck och kårhalsduken
o Om du vill och har plats i ryggsäcken: 

kamera, solglasögon, kompass, eldpåse/tändstickor, hajkbricka, gosedjur, pappersnäsdukar, 
lägerbålsfilt, kudde (eller kläder som kan användas som kudde)

o Ta inte med godis/läsk, vi fixar annat gott.
o För de som har knivmärket: Om du tar med dig kniv, så bör den sitta på ett bälte. Du ska 

ha egen sårvård med dig, dvs plåster och sårtvätt.

Märk upp dina saker, så är de lättare att hitta.

Mobiltelefon får man ta med sig, men ska bara användas för telefonsamtal till/från föräldrarna. 
Scoutkåren vill att alla är aktiva i lägerverksamheten och inte spelar, SMSar eller lyssnar på musik 
under hajken. Man kommer inte att kunna ladda batterier. 
Du får gärna låna ledarnas mobiler om du behöver ringa hem och dina föräldrar kan ringa till oss 
för att prata med dig. 

Scoutkåren ansvarar inte för mobiltelefoner eller andra privata ägodelar.

Hör av dig till dina ledare om du behöver låna nåt som finns på listan. Vi har mycket att låna ut!


