
Utrustningslista för kollo 

Väskan 
Packa i sjösäck, bag eller annan lättstuvad mjuk väska. Stuvutrymmet är begränsat och stora hårda 
väskor får helt enkelt inte plats. Hellre två små än en jättestor.  
 
Det du tar med dig 
Ta med bekväma och oömma kläder Det finns alltid en risk för att det du tar med dig går sönder, så 
packa inte med något du inte kan riskera att bli av med. Tvättmöjligheterna är begränsade så 
packningen bör vara beräknad för hela seglingen. 
 
Regnställ 
Regnställ (jacka och byxor) och stövlar måste tåla ordentligt med vatten. Vi kommer att vara ute 
oavsett väder. Däremot behöver du inte köpa något dyrt seglarställ.   
 
Fickpengar och godis 
Ett par gånger brukar vi segla till en ö med en kiosk. Då kan det vara kul att ha med sig lite fickpengar. 
För att det ska bli rättvist har vi bestämt en maxgräns på 200 kronor. Vi har kakor och godis ombord 
till hela besättningen. Därför vill vi inte att du packar med dig godis, tuggummi, chips, etc. 
 
Mobiltelefoner 
Vi har begränsade möjligheter att ladda mobiltelefoner ombord. Telefoner kan också ramla i vattnet 
eller förstöras av fukt (minst ett par mobiler åker i vattnet varje sommar). Vi rekommenderar därför 
att mobiltelefoner lämnas hemma. Ombord på fartygen finns minst en telefon som besättningen får 
använda för att ringa hem! 
 
Packa tillsammans 
Se till att kollodeltagararen packar tillsammans med förälder. Då är det lättare att veta vad som finns 
med i packningen och känna igen saker. Märk också gärna kläderna med namn. 

 

Utrustningslista 

• Kläder (tröja, byxor, strumpor, 
underkläder, shorts) 

• Varma kläder (det kan vara kallt på 
sjön även mitt i sommaren!) 

• Regnställ (jacka & byxor) 

• Stövlar 

• Mössa, halsduk, vantar, sockor 

• Underställ (över- & underdel) 

• Sovsäck eller täcke 

• Kudde och örngott 

• Underlakan (oavsett sovsäck/täcke) 

• Smutstvättpåse 

• Skor med bra grepp (ex. gympaskor) 

• Tofflor eller sandaler 

• Vattenflaska 

• Badkläder 

• 2 st badlakan/handduk 

• Necessär (tandborste, miljömärkt tvål 
m.m.) 

• Mediciner (fyll i på hälsodeklaration) 

• Solglasögon och solskyddskräm 

• Myggstift 

• Om du vill: Gosedjur, dagbok, bok, 
pannlampa, mindre instrument, 
kamera (som du inte är rädd om) 

 
Ombord på fartygen finns flytvästar och extrafiltar. 
 
Vi vill inte att barnen tar med sig knivar till kollot (täljkniv, fiskekniv etc.) 


