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Packlista	för	resorna	med	T/S	Gunilla	
	

Tänk på att inte packa skarpa föremål eller vätskor i handbagaget. 

Innan du börjar packa är det viktigt att tänka på miljön. Om du behöver köpa något nytt finns det 
mesta att hitta second hand. Arbetskläderna blir smutsiga så det finns ingen anledning att lägga 
dyra pengar på exempelvis ett nytt seglarställ. Så länge det är funktionsdugligt gör det inget om 
ditt seglarställ, dina seglarstövlar och andra arbetskläder har några år på nacken.  

Tänk även på miljön när du köper schampo, duschtvål, solkräm, mensskydd mm. Det finns många 
miljövänliga altternativ som tar hänsyn till hav, natur, djur och korallrev. Om du upplever att dessa 
alternativ är dyrare kan ni gå ihop hyttvis när hygienartiklar mm. ska inhandlas.  

Packa i mjuk väska som går att vika ihop. Hårda väskor är svåra att stuva ombord. Utgå från 1 kolli 
incheckat och handbagage. Vikten kollar du med flygbolaget. 

 
 TA MED GILTIGT PASS! 

Ditt pass ska ha sista giltighetsdag minst 6 månader efter att ni lämnar sista hamnen på resan. Om du har 

aktuellt visum i ett gammalt pass ska du ta med det också. 

 
Viktigt – utan detta får du INTE lämna hemmet 

Följande måste du ha med dig på resan. Räkna inte med att det går att skicka till dig i efterhand. 

q Giltigt pass 

q Sjöfartsbok 

q Egna mediciner   

q ID-kort med foto (ex mopedkörkort, bankens id-kort) Passet stannar ombord! 

 
Rekommenderas: 

q Europeiskt sjukförsäkringskort (beställs på forsakringskassan.se) 

q Mecenat studentkort 

 
Läkarintyg för sjöfolk förvaras på skolan och tas med av dos, liksom intyg för Basic Safety. Om du av någon 

anledning hämtat ut dessa, måste du själv ansvara för att de tas med ombord. 

 
Kläder 

Du har möjlighet att tvätta en gång i veckan. Kläderna du tar med skall tåla att köras i torktumlare. Märk gärna 

dina kläder med ditt namn. 

q Skolans pikétröja 

q Seglarställ/regnställ. Tänk på att Gunillas rigg är smutsig och de kläder som används där kommer att 
bli smutsiga. 

q Stövlar eller vattentäta kängor 

q Arbetskläder: Kortbyxor, långbyxor, tröjor, t-tröjor, linnen samt tåliga skor. De kläder som du har 
ombord och jobbar i kommer att bli ordentligt smutsiga. Skorna ska sitta fast ordentligt på foten. 

q Iland-kläder: Kortbyxor, långbyxor, T-tröjor och tjocka tröjor, jacka samt skor att promenera i. Tänk 
på att du behöver se representativ ut på besök på skolor och institutioner. Tänk på att vissa besök 
kan kräva långärmat och täckta ben.  

q Träningskläder och skor för lektioner i Idrott o Hälsa eller vänskapsmatcher i t ex fotboll 

q Tjock tröja, mössa, halsduk, vantar och underställ för arbete på däck i hårt väder och på nattvakter 
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q Underkläder efter behov och eventuellt pyjamas 

q Badkläder och badlakan. Handdukar och sängkläder finns ombord men får inte tas iland. 

q Tofflor att ha ombord på frivakten 

q Något festligt/stiligt (när det är fest) 

 

OBS! Befälen ombord vill att seglarstövlar, regnkläder/vind- och vattentätt seglarställ alltid 
packas, oavsett väder i de hamnar resan inkluderar.  

 
Övrigt 

q Ryggsäck för dagsutflykter 

q Kniv – en morakniv eller liknande med en lina lika lång som din arm 

q Livrem – att fästa kniven i 

q Lina att fästa i glasögon/solglasögon för arbete i riggen 

q Necessär med toalettartiklar (glöm inte resapotek, solkräm och plåster) 

q Solglasögon, keps eller solhatt 

q Laddsladdare till telefon och dator (märk dina laddare med ditt namn) 

 
Skolmaterial 

q Anteckningsmaterial, uppgiftshäftet 

q Dator om du har möjlighet – Ta reda på om ditt ordbehandlingsprogram är uppdaterat före resan.  

q Material för skolarbeten du ska genomföra 

q USB-minnen eller hårddisk så att du kan spara det som är viktigt på flera olika ställen eller flytta 
mellan datorer 

 
Pengar 

Ombord och vid gemensamma studiebesök ingår alla måltider. Skolan står även för kostnader för transporter, 

inträden etc. i samband med studiebesök. Öckerö Seglande Gymnasieskola har ingen rekommendation på hur 

mycket fickpengar som behövs, utan det är upp till varje familj att avgöra. Det finns möjlighet att förvara 

kontanter i ett kassaskåp. 

q Kontanter och/eller bankomatkort. Vill du ha med kontanter, kontakta Forex som ger råd om valutor. 
Dollar och Euro kan vara bra alternativ till lokala valutor. 


