Personlig packningslista för Gnagarna
Det brukar nästan alltid vara samma saker som står på packningslistan inför en helgaktivitet, därför tänker vi
under hösten bara dela ut en packningslista. Se till att ni inte slänger bort den! När man packar sin ryggsäck är
det viktigt att ingen annan packar den åt en. Om vårdnadshavare packar så vet du ju inte vart allt ligger, det är
trots allt din packning som du kommer använda hela helgen. Undvik att ha saker hängandes från ryggsäcken se istället till att ryggsäcken är tillräckligt stor för att allting ska få plats inuti. Om ni saknar scoutmateriel har vi
ledare nästan alltid extra utrustning, hör av er i tid om ni behöver låna saker.
□ Korrekt scoutdräkt - scoutskjorta med rätt påsydda märken, halsduk och sölja.
□ Komplett personlig utrustning:
Papper, penna, plåster, inneskor
□ Ryggsäck, ca 40 l med tillhörande regnskydd
□ Sovsäck (ska klara ± 0° - det kan vara kallt)
□ SL-kort
□ Tvådelat regnställ - är ett måste!
□ Kängor / Stövlar, du ska få plats med ett par yllesockor
□ Gymnastikskor
□ Tjock ylletröja, mössa, sockor, vantar
□ Extra jeans/slitstarka byxor
□ Pyjamas/nattkläder
□ Ombyte, underkläder och strumpor för 2 dagar
□ Toalettsaker: kam/borste, tandborste, tandkräm
□ Ficklampa + extra batterier (pannlampa fungerar utmärkt)
□ Kniv, om du har en egen. Tänk på att den måste ha parerstång på
båda sidor!
□ Ett glatt humör
□ Glöm inte eventuella mediciner
Meddela ledarna om du har egen medicin med dig!

Mobiler:
Mobiler, smarta klockor och liknande lämnas hemma. Ifall ni vill
komma i kontakt med er scout så hör ni av er till ansvarig ledare.
Om vi inte hör av oss så är allting bra!
Snacks:
All form av godis, nötter eller mellanmål lämnas hemma. Det kan
finnas scouter som har allergier, och även om inte så är fallet så får
alla scouter äta sig mätta på maten vi gemensamt har inhandlat.
Ingen kommer att gå hungrig på övernattningen!

