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Utrustningslista för Vårläger 2014
Här kommer en rekommendation på utrustning till vårlägret för Fleninge-Ödåkra
Scoutkår. Om det är något ni undrar över är ni välkomna att maila eller ringa någon av
oss ledare. Packa gärna i mindre packpåsar, då blir det enklare att hitta.

Sova
•

Sovsäck- Vi sover i tält. Våren kan fortfarande bjuda på kalla nätter, så att sova i ett
rent underställ värmer bra om temperaturen sjunker. Även mössa kan vara bra att ha.

•

Liggunderlag

•
•

Kudde (Om du vill)
Pyjamas (Gärna modell underställ med tröja och långkalsonger)

•
•

Necessär; Tandborste, tandkräm, ev. medicin etc.
Liten handduk

Äta
•

Större matkåsa/tallrik av plast (märk dina matsaker väl)

•

Drickskåsa/Plastmugg

•
•

Bestick
Diskhandduk

Utomhus
•
•

Oömma kläder efter väder
Scouttröja/skjorta om du har

•
•

Extra tjock tröja, gärna i ull eller fleece.
Strumpor (gärna i ull-blandning då ull behåller foten varm om den blir blöt till skillnad
ifrån bomull som blir kall och bidrar till skavsår)

•

Regnkläder

•
•

Kängor/Stövlar/Gympaskor
Vantar, Mössa (Det kan bli kallt på kvällen)

•
•

Ficklampa
Vattenflaska

•
•

Kniv (om du har tagit knivbeviset)
Penna och papper

•
•
•

Liten ryggsäck att ha för dagsutflykter.
Badkläder och handduk (valfritt)
Något till ”balen i gläntan”, gärna Disneyinspirerat. (Valfri ambitionsnivå)

Övrigt
Godis- Det kommer finnas en kiosk på lägret som har öppet några timmar om dagen. Man får
lov att ta med pengar för att kunna handla där, men tänkt på att inte skicka med för mycket
pengar. Tas eget godis med gäller som vanligt max två av barnets knytnävar.
Mobil- Det kommer finnas mobiler på plats och igång under hela helgen som ni kan nå oss på
och som scouterna kan låna om de önskar ringa hem. Mobiler tas med på eget ansvar.

Jourmobiler under helgen:
Kristin Svensson – 0709-829165
Cecilia Nilsson – 0730-742786

