
Packlista för scouter 

När man åker på läger och hajker så är det viktigt att man har med rätt grejer. För att 
underlätta så har vi sammanställt en rekommenderad packlista nedan – vissa saker i 
listan kan man klicka sig in på och läsa mer om, samt tips på vad man ska tänka på. 

Glöm inte att packa rätt! 

• Ryggsäck 
• Regnställ 
• Stövlar/kängor 
• Långbyxor 
• Kortbyxor 
• Underställ 
• Sovkläder 
• Underkläder 
• T-shirt 
• Tjocktröja 
• Scoutskjorta/scouthalsduk 
• Mössa 
• Vantar 
• Tandborste o Tandkräm 
• Deodorant 
• Kniv med parerstång 
• Sovsäck 
• Liggunderlag 
• Ficklampa 
• Handduk 
• Badkläder 
• Tvål o schampo 
• Matsaker 

  

https://www.equmeniaronninge.se/scout/kunskapsbank/packlista/ryggsack
https://www.equmeniaronninge.se/scout/kunskapsbank/packlista/ryggsack
https://www.equmeniaronninge.se/scout/kunskapsbank/packlista/regnstall
https://www.equmeniaronninge.se/scout/kunskapsbank/packlista/stovlar-kangor
https://www.equmeniaronninge.se/scout/kunskapsbank/packlista/sovsack
https://www.equmeniaronninge.se/scout/kunskapsbank/packlista/liggunderlag


PACKLISTA  
För en Upptäckarescout. En Hajk (ute) under Hösten som varar i 2 nätter. 

Det finns inga vanliga hajker, bara nästan vanliga hajker :) så det är viktigt att just DU tar reda på hur mycke 

och vad som DU kommer att behöva på hajken. Tänk på att DU kommer kanske att behöva bära packningen 

så packa den så lätt som möjligt, låt inget hänga och dingla på utsidan av en ryggsäck. Låt inte din 

mamma/pappa packa packningen för det är DIN packning och det är DU som ska använda den hela helgen 

(men låt föräldrarna hjälpa till, om det behövs, men det är du som ska packa). 

Att packa i: 

  Ryggsäck 

  Packpåsar 

Sova i: 

  Sovsäck (klara närmre +/-0) 

  Sovsäcksöverdrag (bra att ha) 

  Sovsäckslakan (bra att ha) 

  Liggunderlag 

  Pyjamas/kläder att sova i 

Kläder: 

  SCOUTSKJORTA 

  SCOUTHALSDUK (med tillhörande sölja) 

  3 par Strumpor 

  1 par Sockor 

  3 st Underkläder 

  1 st Långkalsonger 

  2 st Långbyxor (oömma) 

  3 st T-Shirt 

  2 st Varm tröja (typ Fleece) 

  1 st Jacka (vindtät) 

  Mössa 

  Halsduk 

  Vantar 

  Regnkläder (BYXA och JACKA!) 

Skor: 

  Skor 

  Stövlar (alt. vattentäta kängor) 

Äta: 

  Stor kåsa (djup) 

  Liten kåsa (att dricka ur) 

  Bestick (kniv, gaffel, sked) 

  Diskhandduk (bra att ha) 

Personlig hygien: 

  Necessär innehållandes minst: 

Tandborste, tandkräm och tvål 

  Liten handduk 

  Mediciner vid behov. 

Övrigt 

  Kniv 

  Penna och papper 

  Vattenflaska (ca 0,5L) 

  Ficklampa 

  Kompass (om du har) 

  Påse till smutstvätt 

  Gosedjur, inte för stort 

  Kudde

Detta är bara ett förslag på packlista, tänk efter om det verkligen är så att jag behöver denna pryl med mig 

själv. Ta en titt på vädret med, du kanske inte behöver gummistövlar utan ett par sandaler istället. 

Kläder att åka hemifrån i är medräknat i beräkningarna, så packa inte allt. 


