På läger sover scouterna i tält utomhus. Packa gärna i en större väska eller ryggsäck (stor kasse, typ Ikea, går bra)
samt en liten dagsryggsäck. Vi har bland annat större ryggsäckar, sovsäckar och liggunderlag att låna ut om det
behövs - prata med din ledare. Tänk på att det kan bli kalla nätter även mitt i sommaren och att sovsäcken är
tillräckligt varm. Låt gärna någon vuxen vara med och packa, men se till att du själv har stoppat ner sakerna i
väskan så att du vet var sakerna finns. Märk gärna dina saker och kläder med namn, så hittar du dem lättare om
du blir av med dem. Tänk på att det kan vara smart att packa i packpåsar.
Sovsaker
❑ liggunderlag eller
luftmadrass
❑ sovsäck
❑ sovsäckslakan eller påslakan
❑ kudde
❑ pyjamas
❑ gosedjur

❑ Lättare skor eller
gympaskor
❑ sandaler
❑ solhatt/keps
Kläder
❑ långbyxor
❑ shorts
❑ t-shirt
❑ underkläder
❑ långkalsonger/leggings
❑ strumpor
❑ varma sockor
❑ varm tröja
❑ mössa
❑ vantar
❑ halsduk
❑ scoutskjorta/t-shirt och
halsduk (om du har)
❑ solhatt/keps

Toalettsaker
❑ tandborste
❑ tandkräm
❑ tvål
❑ liten handduk
❑ ev mediciner
❑ ev mensskydd
❑ plåster
❑ solskyddskräm
Matsaker
❑ påse att ha matsakerna i,
gärna i tyg med snöre som går
att dra åt
❑ kåsa eller mugg
❑ storkåsa / djup okrossbar
tallrik / låda
❑ bestick
❑ diskhandduk
❑ vattenflaska
Ytterkläder
❑ regnkläder med huva eller
sydväst
❑ regnbyxor
❑ stövlar eller kängor
(vattentäta)

Övrigt
❑ liten dagsryggsäck
❑ ficklampa
❑ badkläder
❑ badhandduk
❑ leukoplast (skavsårstejp)
❑ täljkniv (för de som har
knivbevis)
Om du vill
❑ myggmedel
❑ arbetshandskar
❑ sysaker

Tänk på att elektronisk utrustning som mobiltelefoner, etc är känsliga för väder och
vind och ska packas säkert. Om scouten vill ringa hem eller vårdnadshavare vill nå
scouten kan man låna telefon av ledare.

