
Packlista kårläger Gammalkil 2022

Tips! Låt scouten packa ner utrustningen även om den får hjälp att plocka fram, då finns en
bättre chans att minnas vad som är med samt vart det är nedpackat!

Packa i en stor ryggsäck eller väska som scouten klarar av att bära själv. I
ryggsäcken/väskan är det sedan bra att packa i packpåsar eller plastpåsar så att
utrustningen dels skyddas för väta, dels blir lättare att hitta.

Ta också med en liten ryggsäck att använda under lördagens programpass, för att ha med
t.ex. vattenflaska samt kanske varm tröja och vantar i.

OBS! Ta EJ med nötter eller jordnötter eftersom vi har nötallergiker på lägret

Skor
Ett par skor (på)
Stövlar (alt. vattentäta kängor)

Kläder
Utöver kläderna som scouten bär...
Scoutskjorta eller scouttröja (om du har)
Scouthalsduk och sölja (om du har)
2-3 par strumpor
1 par varma sockar
2 st underkläder
1 par långbyxor (oömma)
2 st T-Shirt
1 st varm tröja (typ fleece eller ylle)
1 st jacka (vindtät)
Underställ
Mössa, halsduk, vantar
Regnkläder (BYXA och JACKA!)
Hatt eller keps

Äta
Stor kåsa (djup tallrik)
Liten kåsa (mugg att dricka ur)
Bestick (kniv, gaffel, sked)
Diskhandduk (bra att ha)
Kåsepåse (tygpåse att bära allt i,
ej plastpåse)
Liten vattenflaska (50-100 cl) med vatten i
Sittunderlag

Sova
Varm sovsäck, gärna med innerlakan
Liggunderlag (inte luftmadrass!)
Kläder att sova i (pyjamas eller underställ)
Mössa (extra om den ordinarie blir blöt)
Kudde (om du vill)

Personlig hygien
Tandborste
Tandkräm
Tvål
Liten handduk
Mediciner vid behov (meddela ledare vilka
mediciner som scouten använder)

Övrigt
Penna och papper
Ficklampa eller pannlampa
Påse till smutstvätt
Gosedjur, inte för stort
Extra batterier till ficklampan
Lägerbålsfilt (om du har)

Ta inte med
Godis, snacks, kex osv
Telefon (det har ledarna, och hjälper dig
gärna att ringa hem vid behov)
Saker du är rädd för att tappa bort


