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Klädsel vid resan (naturligtvis lite beroende på väder):  
 

 Scoutskjorta med halsduk och sölja 
 Jeans eller motsvarande oömma byxor 
 Typ gympaskor 
 Jacka 

 
 
Packning i ryggsäcken/trunk: (ha gärna packpåsar med olika färger så är det lättare att hitta) 

 
Nattpåse: 

 Pyjamas/nattlinne 
 Tandborste, tandkräm, tvål, schampo, 

handduk, kam/borste + ev. andra nattsaker 
 Bok (om man mot förmodan behöver den för 

att somna) 
 Liten kudde (om den får plats i packningen) 

 

Klädpåse: 
 Kalsonger/trosor (så du kan byta varje dag) 
 Strumpor (så du kan byta varje dag) 
 Sockor (så du kan byta varje dag) 
 T-shirts 
 Varm tröja 
 Mössa/vantar  
 Jeans/extra byxor 
 Shorts/kortbyxor 
 Träningsoverall (som ombytes-, reserv- eller 

förstärkningskläder) 
 

Matpåse: 
 Kåsa/mugg (att dricka ur) 
 Bestick 
 Storkåsa/tallrik (att äta ur) 
 Diskhandduk 
 Vattenflaska 

 

Bra att ha med: 
 Penna och papper (i fickan på scoutskjortan) 
 Chiffernyckel (i andra fickan på scoutskjortan) 
 Kniv (om du har knivbevis) 
 Kortlek 
 Plastpåsar, gummisnoddar, snöre 
 Solskydd, t.ex. keps och solkräm 
 Myggstift 
 Gosedjur 

 
I ryggsäcken: 

 Sovsäck 
 Liggunderlag 
 Kängor eller stövlar 
 Regnkläder 
 Badkläder/badlakan 
 Plastpåse till smutstvätt 
 Ficklampa (pannlampa är inte fel) 
 Förbandsmaterial (plåster) 
 Hajkgodis (blockchoklad, nötter och 

russin/torkad frukt eller annat som kan pigga 
upp) 

 Lägerbålsfilt (om du har) 

Tips: 
 

 Sovsäcken längst ner 
 Regnkläderna lättåtkomligt i en sidoficka och 

extra tröja överst 
 Om du tar mediciner ha dem lättåtkomligt 

och berätta för dina ledare och 
patrullkompisar vart du lagt dem så de kan 
hjälpa dig om det behövs 

 Märk alla saker, från bestick till strumpor, 
med namn eller initialer 

 Packa själv. Även om mamma eller pappa 
hjälper till med packningen är det viktigt att 
scouten själv vet vad som är med och var alla 
saker finns i ryggsäcken. 

 Undvik saker som hänger på 
ryggsäcken/väskan. De kan lossna och de är 
till besvär när man vandrar. 

 Ett par tofflor kan vara skönt att ha på 
lägerplatsen 

 
 

 
Obs! Bilden är symbolisk, ingen mat behövs!  

 
 

 Lämna mobiltelefon, mp3-spelare, gameboy och dylikt hemma.  


