
Prio ett, saker ni måste ha med er: 
 Ögonskydd 
 Skor, gärna kängor som ger ett  bra stöd då det blir en del promenader
 Uniform: Se Berget-sidan för att se vilka mönster som är tillåtna, försök att ha byxor 

i OD-grön och topp i Flecktarn så matchar vi.
 Vapen: gevär, kulspruta, granatkastare osv. 
 Drivmedel: Batterier/ gas 
 Kulor: OBS. endast bio-kulor, ej kulor av glas, lera, aluminium eller kulor från märket

Bioval
 Vattenflaska, vattenblåsa eller liknande, tänk på att du bör kunna bära minst 2l, 

gärna mer i den väst eller väska som du kommer ha med dig i fält. 
 "Death rag" måste vara orange och minst 30x20cm, ta helst med 2 utifall att en 

förvinner. 
 Liggunderlag, luftmadrass eller tältsäng, tänk på att vi "bara" har ca 90cm/person i 

breddinklusive plats för packning
 Ordentlig sovsäck, det blir kallare än man kan tro på nätterna

Nästan lika viktigt. 
 Side-arm: pistoler, k-pistar osv. Kan var väldigt bra om ditt gevär skjuter för hårt för 

närstrid
 Ombyte, extra viktigt med flera par strumpor, packa gärna allt i plastpåsar. 
 Mobiltelefon
 Mat som går att tillaga på kamin t.ex konserver eller torrmat. 
 Mat som går att äta kallt när vi inte är i basen eller inte kan göra upp eld. t.ex. 

torrmat, energybars. 
 Tillförlitlig tändare eller liknande 
 Myggmedel 
 Toa-papper 
 Skavsårsplåster 
 Munskydd/ tandskydd 
 Klocka 

Rekomenderade saker. 
 Första hjälpenlåda med plåster, fästingborttagare osv. 
 Ansiktsfärg 
 Handduk, tvål schampo osv. 
 Penna och papper 
 Kompass 
 Komradio 
 Våtservetter 
 Snacks 
 Värktabletter 
 Vätskeersättning
 Extra delar och verktyg för att utföra enklare reparationer av vapen och gear. 
 Knäskydd skadar aldrig 
 Saker att tillaga mat i och till att äta den t.ex kastrull och spork 
 Gasolkök


