
Landvetter Scoutkår

Scouterna

2016-02-08
Policy för utdelning av kårhalsduk och scoutskjorta i
Landvetter scoutkår
Kårhalsduk
Alla medlemmar får en kårhalsduk tillsammans med ett kårmärke när man varit med 
på minst tre på varandra följande möten. Dessa delas ut av respektive 
avdelningsledare under högtidliga former som understryker betydelsen av att man nu 
får en halsduken som är en symbol för kårmedlemskap. Berätta om kårmärket och vad
det betyder(se fakta nedan).
Halsduken delas ut genom att man tar personen i vänster hand och säger ”var redo” 
varpå mottagaren svarar ”alltid redo”. Man kan hänga halsduken över händerna i 
hälsningen. 
Exempel på ceremoni:
Alla halsdukar ligger med fördel exponerade på ett trevligt sätt, t.ex. rullade på ett 
bord, bricka eller kudde, hängande på en pinne, under en flaggstång, eller på en gren, 
sten eller mossa.  Endast fantasin sätter gränser, tänk på att det kan bli väldigt 
effektfullt om det är många samtidigt. 
Om möjligt är det lämpligt att säga ett personligt ord om eller till var och en som får 
halsduk.

Scoutskjorta

Alla scouter köper sin egen skjorta. Av kåren får man ett märke med kårnamnet samt 
ett världsscoutmärke. Flickor får WAGGGS-märket och pojkar får WOSM-märket. 

Alla nya ledare får en scoutskjorta utdelad på kåravslutningen den termin man har 
börjat som ledare.  Tillsammans med skjortan får man ett märke med kårnamnet, 
ledarmärket, distriktsmärket samt ett världsscoutmärke, WAGGGS resp. WOSM.

Skjortan delas ut av kårordföranden i första hand och medlem av kårstyrelsen i andra 
hand.
Överlämningen sker under en högtidlig ceremoni i likhet med den som beskrivs ovan 
gällande halsduksutdelning. Det är dock obligatoriskt att man vid utdelning av skjorta 
säger ett par ord om den som ska få skjortan, till exempel att man gjort ett bra arbete 
under terminen. Precisera gärna!
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Fakta

Halsduken   är en av våra symboler i Scouterna. Det finns en officiell halsduk som är 
blå med gul kant och den använder man när man t.ex. åker utomlands i 
scoutsammanhang. Många kårer har valt att sy upp en egen halsduk som endast 
kårens medlemmar bär. Landvetter scoutkår har en blå med vit kant, prydd med 
kårmärket baktill på snibben. 

Kårmärket har en bild av ett berg med en vårdkase (signaleld) som förr i tiden 
placerades på en väl synlig höjd med sikthåll till nästa vårdkase, så att de brinnande 
kasarna bildade en kedja av signaleldar. Berget vid bensinstationen i Landvetter lär ha
varit platsen för en sådan eld.

Scouter har alltid burit scoutdräkt och olika varianter finns i hela världen. Grundplaggen i 
scoutdräkten är en scoutskjorta och en scouthalsduk med sölja. Scout-T-shirten och 
pikétröjan räknas också som scoutdräkt.

När alla har samma kläder ser man inte vem som är fattig eller rik och det skapar gemenskap.
Det finns många andra grupper som också skaffar sig gemensam tröja eller dräkt för att 
markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen, till exempel fotbollslag.

När scoutrörelsen startades i början av 1900-talet infördes scoutdräkten av just dessa 
anledningar. Vanliga kläder var vid den tiden inte lämpliga för rörliga lekar och friluftsliv. 
Grundaren Robert Baden Powell menade också att en enhetlig dräkt minskar skillnader som 
finns mellan olika sociala grupperingar i samhället. 
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