Packlista för Vårläger
Nedan är en rekommendation på packlista för vårlägret för scouter i Fleninge-Ödåkra
Scoutkår. Tänk på att det ofta går att låna grejer om du inte har det själv, så slipper ni köpa
nytt. Fråga familj, vänner eller scoutledare.
Packa gärna i mindre packpåsar inuti väskan, så blir det enklare att hitta. Låt barnet vara
med vid packningen, och visa vad som tas med och var i väskan det läggs.

Sova
Vi kommer sova utomhus i tält. Ta med:
• Sovsäck (tänk på att våren fortfarande har kalla nätter)
• Liggunderlag
• Pyjamas (gärna underställ med tröja och långkalsonger)
• Necessär; Tandborste, tandkräm, ev. medicin etc.
• Liten handduk
• Kudde (om du vill)

Kläder
Vi kommer vara utomhus hela lägret, även vid dåligt väder. Tänk på att ta med oömma
kläder som är anpassade efter säsongen.
• Regnkläder
• Kängor/Stövlar/Tåligare grova skor
• Vantar och mössa (det blir kallt på kvällen)
• Extra tjock tröja, gärna i Ull eller Fleece.
• Byxor och tröjor
• Underkläder och strumpor
• Underställ
• Scoutskjorta/t-shirt + scouthalsduk (om du har)

Övrigt
• Större matkåsa/tallrik av plast + drickskåsa/plastmugg (märk upp dina matsaker väl)
• Bestick
• Diskhandduk
• Vattenflaska
• Ficklampa
• Kniv, om du har knivbevis
• Penna och papper
• Badkläder och handduk för att kunna bada i sjön (frivilligt!)
• Mobil och kamera (tas såklart med på eget ansvar. Vi har ingen möjlighet att låsa in saker.
Ledarna har mobiler med och det går bra att ringa till dem om det skulle vara något. )
• Godis och snacks - på lägret finns det en kiosk som har öppet några timmar om dagen. Tas
eget godis med gäller en maxgräns på 20kr.

Jourmobiler under lägret
Under helgen är du välkommen att ringa någon av nedan ledare om du vill nå oss. Om vi är
mitt i en aktivitet kan det hända att vi inte svarar, men då ringer vi upp vid tillfälle. Är det
brådskande så ring igen.
Kristin Svensson
Erik Norberg

0709-829165
0709-918294

