
Utrustning  

Ryggsäck för dagsutflykt – kan med fördel vara samma väska som ditt 
handbagage på flyget  

Matpåse att samla kåsor och bestick i  

Drickkåsa  

Matkåsa  

Bestick  

Vattenflaska - gärna en lite större och i ett material som håller drycken sval. 
Den ska vara tom när du reser till Korea. Eftersom man inte kan ta med 
vatten in genom säkerhetskontrollen på flygplanet.

Diskhandduk   

Sovlakan (helst siden/konstmaterial) – det kommer vara omkring 25 grader 
på natten. 

Liggunderlag – vi får ett tunt liggunderlag av Korea på plats men vill du sova 
mjukare kan du ta med ett eget.  

En liten kudde + örngott  

 

Kläder  

Scoutdräkt (skjorta, t-shirt eller piké). Eftersom det är varmt i Korea så är 
funktionsskjortan eller t-shirten ett bra alternativ att ha med.  

Scouterna-halsduk (den blå och gula)  

Solhatt/keps 

Solglasögon 

Tipslista inför wsj 2023
Tänk på att detta endast är ett förslag och rekommendation.  Vi arbetar 
fortfarande med innehållet i profilpaketet. Så snart det är färdigt kommer 
information om dess exakta innehåll. Vi bedömer att detta inte kommer att 
ske förrän tidigast i början av 2023.

Snedställda saker berör inte alla och kan packas med om det finns 
plats i väskan. Fundera på vad du behöver och vill ha med dig på 
resan. 

Saker som är understrukna bör du packa ner i ditt handbagage



2-3 Shorts/kjol/klänning 

Tunna långa byxor för att skydda huden från solen  

Skärp 

 4 T-shirts 

Stor tunn scarfs att hänga över axlarna för att skydda huden från solen 

6 par Kalsonger/trosor  (undvik bomull om du tänker att du kommer behöva 
tvätta under resan.)  

2-3 BH – Sport-bh i funktionsmaterial kan vara mer bekvämt men ta BH:s du 
trivs i.  

4-6 par Strumpor - gärna i funktionsmaterial, dvs strumpor man vanligtvis 
tränar i  

Tunt regnställ eller regnponcho  

Skor att gå långt i, förslagsvis gympaskor  

Sandaler som sitter bra på fötterna förslagsvis med täckt tå  

Badskor att ha på sig i duschen, Crocs, flipflop eller andra platsskor  

Badkläder – Det har varit ett krav på tidigare WSJ att tjejer ska ha baddräkt 
i stället för bikini på de schemalagda vattenaktiviteterna, vad som gäller nu 
vet vi inte ännu.  

Resehandduk – de är lite mindre än handdukar man har hemma, väger 
mindre och torkar snabbare  

Tunna sovkläder  

Packpåse till smutskläder  

Tvättmedel för handtvätt  

 

Personligt hygien  

Tandborste och tandkräm  

Hårborste/kam  

Tvål  

Schampo/balsam  

Deodorant 

Tamponger/bindor/menskopp  

Hårsnoddar/hårband   



Raksaker  

Nagelsax/nagelfil  

Linsvätska  

 

Personlig sjukvård  

Pincett  

Plåster  

Skoskavsplåster  

Solskydd  

Salva/kräm/spray mot solbränna  

Handsprit  

Vätskeersättning  

Värktabletter (glöm ej att de ska vara i orginalförpackning och att all medicin 
ska packas i handbagaget)  

Myggmedel 

Personliga mediciner (kom ihåg att de ska vara i orginalförpackning och att 
all medicin ska packas i hadbagaget. För att ta med vissa mediciner krävs 
intyg, prata med din läkare)  

 

Övrigt  

Sysaker – nål, tråd ochsäkerhetsnål  

Pannlampa/ ficklampa  

Sittunderlag som får plats i din dagpackning  

Solcellsladdare eller powerbank till att ladda telefonen  

Scoutmärken för swapping 

Extra halsdukar för swapping  

Reservglasögon  

Pynt att märka ut ditt tält med, det kan vara en svensk flagga, en girlang eller 
liknande  

Anteckningsblock och pennor  

Torklina/tvättlina  



Batteridriven fläkt (finns också att köpa i Korea)  

Bok  

Öronproppar  

Sovmask  

Nackkudde  

Kamera  

Adresser till de du vill skicka vykort till  

Tänk på att luftfuktigheten i landet är väldigt hög, så det är viktigt att tänka 
på vilka material dina kläder har. Exempelvis kläder i bomull eller gympaskor 
kommer bli svårt att få helt torra när de blivit blöta, välj då hellre kläder i 
funktionsmaterial och sandaler som tål vatten.

OBS! du kommer inte behöva en kniv på det här lägret! Däremot kommer ett 
paraply vara andvändbart, men det finns att köpa på plats i Korea.


