
  

 

   

 

Packningslista 

• Scouten ska vara med och packa ryggsäcken. Om en vuxen packar kommer scouten ha 
problem att veta var sakerna ligger, speciellt när det är mörkt! 

• Packa tunga saker närmst ryggen och högt upp i ryggsäcken. Även när det inte är hajk 
så bär vi vår packning en bit från parkeringen. 

• Packa 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 för 
scouten att komma ihåg vilken påse som de olika sakerna finns i. 

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

• De flesta ryggsäckar 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 t.ex. vantar och mössa. 

• Oavsett vad du packar i så se till att inget hänger löst. Packningarna hamnar ofta 
ovanpå varandra i bagageutrymmet eller i en hög på lägerområdet. Då måste stövlar, 
liggunderlag och annat sitta ordentligt fast i väskan. 

• 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. 

• Åk till och från lägret i scoutskjorta och halsduk om du har! 

 

Bära, packa 

Ryggsäck med avbärarbälte och regnskydd. Till ett veckoläger går det även bra med bag, 
men ju äldre scouten blir desto viktigare är det med ryggsäck. På kåren finns några 
ryggsäckar att låna. 

 

Sova 

Sovsäck 

Pyjamas 



  

 

   

Liggunderlag. Ett separat litet sittunderlag kan också vara bra så slipper man dra ut det stora 
liggunderlaget från tältet. 

 

Hälsa 

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

Liten handduk 

Myggmedel, solskydd 

 

Kläder 

Scoutskjorta och slips, om man har. 

Underkläder, strumpor, raggsockar, långkalsonger. Ta gärna med några extra för de tar ändå 
så liten plats. Vi är vid vatten och då blir det ofta blött! Dessutom torkar kläderna dåligt om 
det regnar och då behövs det ombyten. 

Ett antal ombyten av tröja och byxor. 

Regnjacka, regnbyxor – även om det ser ut att bli fint väder!  

Varm tröja, fleece och jacka. Det är oftare kallare än man tror när man är ute flera timmar i 
sträck. Det räcker inte med en regnjacka som även används som varm jacka. Dessa bör vara 
två olika plagg om det ena blir blött.  

Tunn mössa och tunna vantar kan vara skönt i det här vädret när det är sent på kvällen och 
man är lite trött och frusen. 

Shorts och badkläder om det är varmt 

Kängor eller stövlar. Gympaskor                                                                                                                             

 

För måltiderna 

Mat- och dryckeskåsa, bestick 

Diskhandduk 

Vattenflaska som är fylld med dryck vid avfärd 



  

 

   

 

Övrigt 

Papper, penna 

Pannlampa eller ficklampa 

Gosedjur, liten kudde om du vill 

Kniv, om du har knivbevis. Scouter som inte har knivbevis får låna kniv av ledarna under 
uppsyn. 

Liten mängd godis om du vill. 

Lägerbålsfilt kan vara mysigt. Filten kan även fungera som extra värme i sovsäcken när det är 
kallt ute. 

Liten ryggsäck för vatten och regnkläder när vi går iväg på aktiviteter.  

Mobiltelefon om man vill. Tänk på att telefoner är fuktkänsliga, vi har ingenstans att ladda 
dem och vi kan inte låsa in dem någonstans.  

 

 

 


