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Pakkeliste Sommerleir
Dette er en generell oversikt over hva vi mener er minimum å ha med seg på sommerleir. Listen er delt opp i hva vi
mener man må ha med pakket i sekk / bag og hva som er «kjekt å ha». Det kan være flere ting du mener er lurt å ha
med, men husk å vurdere plass og tyngde på sekk/bag.
Pakk gjerne vanntett, med vanntettposer eller bæreposer som er knyttet igjen. Bruk også gjerne «fargekoder» på poser,
f.eks. blå pose = ting som kan bli vått (bade og regntøy ol.), rød = varme klær (ekstra ullgenser ol.), Rema1000 = «Det enkle er
ofte det beste» (sokker og undertøy), Europris = «Mer til overs» (alt du ikke fant en fornuftig kode for)

Pakket i sekk/bag:


























Toalettsaker
Håndkle / klut
Solkrem
Eventuelt medisiner
Speiderskjorte (når man reiser til og fra leir så har vi ofte skjorten på oss, sjekk hva som gjelder for denne turen )
Badetøy og badehåndkle
Bukse
Shorts
Genser
T-skjorter
Undertøy
Sokker (ta med 2 par mer enn det du tror du trenger)
Et sett ullstilongs, ulltrøye og tykk ullgenser (det kan bli kaldt på sommeren)
Vindtett jakke (det kan bli kaldt på sommer kvelder)
Tallerken, kopp og spisebestikk
Drikkeflaske med vann
Sitteplate
Lommelykt / hodelykt med ferske batterier
Kniv
Sovepose og liggeunderlag
Lette sko
Skrivesaker (penn og papir)
Regntøy (bukse og jakke)
Caps / solhatt og solbriller
Myggmiddel (Dette forventes at alle har med selv, Eurax salve er også forventet at man har med selv hvis man renger
med å trenge det)

Såpe og solkrem burde være «miljøvennlig» hvis man skal bade, kjøp f.eks. fra «Änglamark» serien til Coop.
Hvor mye ekstra undertøy og t-skjorter man skal ha med må man ta en vurdering på selv ut i fra erfaring fra ellers,
husk å ha med nok, vi bor «oppå hverandre» så det greit med litt hygiene...

Kjekt å ha:
Ting som er kjekt å ha med hvis man har.

Kortstokk / lite spill

Badedyr for å sjekke etter hai / krokodiller / sinna gjedder

Kosedyr

Pute

Badesko

Leirbålskappe

Kamera med ekstra batteri

Antimygghatt

