
  

 

   

Packningslista, kårläger 

• Vi kommer att vara ute under dagarna, oavsett väder. Ta med en liten ryggsäck 
scouten kan ha sittunderlag, regnkläder, matgrejor och vattenflaska i. Vi kommer gå 
mellan kontroller och även om vi tar det i lugnt tempo är bra skor viktiga.  

• Äventyrarna och Utmanarna kommer bära sin packning ut på lägerplatsen så packa så 
du kan bära allt själv. 

• Packa gärna i packpåsar, gärna i olika färger. Bestäm tillsammans vilken färg t.ex 
sovkläderna ska ha, vilken färg som påsen till matgrejorna ligger i o.s.v så blir det 
enklare att komma ihåg vilken påse som de olika sakerna finns i. Om du inte har 
packpåsar går plastpåsar från ICA/Coop lika bra! 

• Packa saker som hör ihop tillsammans i en packpåse t.ex sovkläder och necessär, kåsa 
och diskhandduk.  

• De flesta väskor har många blixtlås och fack. Se till att regnkläder, matgrejor, ficklampa 
och annat man vill komma åt snabbt är lätt att nå. Använd även jackfickor och 
byxfickor för saker du behöver komma åt snabbt eller när det är mörkt. 

• Allt måste märkas med namn! Alla liggunderlag och kåsor ser likadana ut när det är 
mörkt! Och dessutom har många scouter likadana prylar, så namn behövs.. 

 

Packlista 

• Regnkläder (även om det ser ut att bli fint väder!) 

• Sittunderlag 

• Vattenflaska som är fylld med någon typ av dricka. 

• Mat- och dryckeskåsa, bestick, diskhandduk. Får inte vara av glas/porslin. 

• Papper, penna 

• Sovsäck 

• Sovkläder 



  

 

   

• Liggunderlag om du kommer sova utomhus eller i Stockastugan där det inte finns 
några sängar (Äventyrare/Utmanare). Om du ska sova inomhus kan ett lakan över 
madrassen vara bra. 

• Liten kudde, eller så använder du din sovsäckspåse med lite kläder i som kudde. 

• Tvål, tandborste, tandkräm, medicin, hårborste m.m. 

• Underkläder, strumpor, Ta gärna med några extra för de tar ändå så liten plats.  

• Ett till två ombyten av tröja och byxor. 

• Varm tröja/fleece och jacka. Vi kommer vara ute hela tiden och dessutom är det 
oftare kallare än man tror när man är ute flera timmar i sträck.  

• Mössa, vantar är bra till kvällen. Det känns kallare när man är lite trött och 
kvällsfukten kommer. 

• Extra par skor eller stövlar 

• Kniv om du har knivbevis och har en egen kniv.  

• Liten ryggsäck du kan ha när du går på kontroller under dagen. 

• Rimlig mängd godis om du vill 

• Pannlampa eller ficklampa 

• Gosedjur om du vill 

• Pengar till lägerkiosken, om du vill 

• Mobiltelefon om man vill. Tänk på att telefoner är fuktkänsliga, det kan vara svårt att 
ladda dem och vi kan inte låsa in dem någonstans.  

 

 


