
Packlista 

 
 
 
 

 

Personlig packlista: 
Detta är ett förslag till packlista, du gör dina egna justeringar. 

 

 

 Scoutskjorta med halsduk och sölja - detta har du på dig när vi åker till lägret! 

 Långbyxor 

 Långärmad tröja  

 T-shirts  

 Shorts eller kjol  

 Varm tröja 

 Underkläder  

 Strumpor - det är bra att packa en blandning av tunna och tjocka strumpor så du kan byta 

beroende på vilket väder det är, och ha dubbla om det behövs 

 Pyjamas - det kan bli kallt på natten, och det är bra att byta kläder innan du kryper ner i 

sovsäcken  

 Sovstrumpor (sparar sovsäckens kvalitét). 

 Underställ 

 Regnkläder - jacka och byxor 

 Jacka  

 Skor - ett par rejäla, varma skor som är täta om det regnar, till exmpel ett par kängor och ett 

par lätta skor för när det blir varmt, till exempel sandaler och gympaskor. 

 Keps/hatt - skönt vid sol eller ”bad hairday” 

 Badkläder (det går badbussar till havet så vi kan ta oss ett dopp) 

 

 

 Sovsäck 

 Liggunderlag (väljer du luftmadrass - glöm inte pumpen!) 

 Kudde  

 Påslakan/reselakan - ett påslakan gör sovsäcken lite varmare. 

 Lägerbålsfilt (om du har) 

 Matpåse (djup tallrik/matlåda, kåsa/kopp och bestick, allt av hårdplast eller metall, samt en 

diskhandduk packas i en namnad tygpåse) 

 Vattenflaska 

 Dagsryggsäck - bra att ha med ut på programpass för att ta med extra kläder eller matsaker  

 Handduk och badlakan 

 Necessär (tandborste, tandkräm, tvål, deodorant, kam/borste, schampo, balsam,                              

ev. mensskydd etc. Om du har personlig medicin är det viktigt att du berättar det för dina 

ledare.) 

 

 



 

 

 

 Anteckningsblock, penna 

 En avatar om du är äventyrarscout 

 Kniv - om du har knivmärket 

 Kramdjur  

 Mobil, mobilladdare och powerbank - för att ladda mobilen även om det inte finns eluttag nära 

 Kamera (extra batterier) 

 Pannlampa - om det blir mörkt på kvällen kan det vara skönt att ha en egen lampa med. 

 Plastpåsar - det är bra för att till exempel ha på fötterna om skorna läcker in vatten eller för att 

samla ihop smutstvätt eller lösa tillhörigheter. 

 Sittunderlag  

 Solglasögon, solskyddskräm 

 Myggmedel 

 Swish/betalkort eller fickpengar - det finns butiker, kiosker och kaféer på lägret. Ta med lite 

extra pengar om du vill. 

 ”Ikea”-säck (Trots att vi jobbar med att hålla reda på våra egna lösa pinaler under lägret så är 

det lätt att de ”försvinner”. Ligger den stora ryggsäcken i en Ikea-säck kan spridningsrisken av 

mindre grejer minskas.) 

 

 

Packa smart i en ryggsäck.  

Det är du själv som ska bära dina egna saker.  

Tänk på att det kan finnas saker som inte är med i listan, men som du ändå känner behövs.  

Var alltid själv med och packa dina saker så att du vet vad du har med dig och var det ligger i 

packningen. För att lättare hålla reda i sin packning kan man packa i olikfärgade packpåsar. 

Namna allt, tack! 


