
SCOUTVAROR VT-20 
Nu kan du genom kåren beställa scoutskjortor, t-shirts, och/eller andra varor från scoutshopen.

Så här går beställningen till:

- Du fyller i bifogad lapp på vad du vill ha, beställningen är bindande.

- Lämna in ifylld lapp till din ledare senast den 29/4-20. Du kan också maila din beställning till 
kårmailen senast 29/4. Nedan finner du pris för de olika plaggen. 

- Alla prylar levereras till scoutstugan och vi gör en namnad påse per scout.

- Dessa påsar delas ut av din ledare tillsammans med ett inbetalningskort.

- Vi vill ha betalningen inom 10 dagar efter att du fått dina varor.

Till scoutskjortan ingår ett märkespaket innehållande följande märken: Världsscoutmärke 
(flick-/pojkmärke), kårmärke, distriktsmärke, Sverigemärke och EU-märke.

Scoutskjortan finns långärmad i rak-, insvängd- och barnmodell. 

T-shirten finns i rak-, insvängd- och barnmodell, barnstl  med kort eller lång ärm

Pikén finns kortärmad i rak-, insvängd- och barnmodell. 

Priser: 

Scoutskjorta vuxen inkl. märken 429 kr T-shirt LÄ vuxen 199 kr

Scoutskjorta barn inkl. märken 339 kr T-shirt  KÄ vuxen 159 kr

Piké vuxen 269 kr T-shirt LÄ barn 159 kr

Piké barn 179 kr T-shirt KÄ barn 139 kr

T-shirt, KÄ, regnbågstryck 199 kr

Enbart märkespaket till skjortan kostar 40 kr. Nya scouter får sin första halsduk av kåren på 
terminsavslutningen. Vill du köpa en extra kårhalsduk kostar den 60 kr.

Du kan även beställa andra varor från scoutshop. Skriv då detaljerat vad du vill beställa. Här är några 
exempel på varor som finns att köpa, du hittar många fler på www.scoutshop.se  . 

Stödstrumpan 2020 100 kr Pin åldersgrupp (ange  åldersgrupp) 15 kr, (rover 25 kr)

Halsdukssölja Paracord

Ange önskad färg:

grön, orange eller rosa

35 kr Scoutkniv Mora

(får endast beställas av scouter med 
knivbevis!)

279 kr

Halsdukssölja i läder , med knapp 30 kr Spårarmaskoten Tofs 25 kr

Regnbågsscouternas märke 15 kr Upptäckarnas ficklampa, nyckelring 39 kr

 Om du har frågor, kontakta oss: jarnbrott@gmail.com 

Du kan också maila din beställning till denna adress senast 29/4. 

Rundradiogatan 45 jarnbrott@gmail.com
421 35 Västra Frölunda www.jarnbrottscout.se

http://www.scoutshop.se./
mailto:jarnbrott@gmail.com


Storlekar: Dessa fanns i lager när vi gjorde lappen. Finns risk att något tar slut innan vi beställer. Ange 
gärna ett reservalternativ under ”kommentar”. Var då tydlig med att det är just ett alternativ!

Barn 

Skjorta: 128/134, 140/146, 152/158, 164/170
T-shirt, lång ärm: : 128/134, 140/146,152/158; 164/170
T-shirt ,kort ärm:  104/110; 116/122; 128/134; 140/146;
152/158; 164/170
Piké, kort ärm: 140/146, 152/158

Måttabell finner ni på www.scoutshop.se

Barnskjortorna är små i storleken.

JAG VILL BESTÄLLA:

Vuxen

Skjorta rak: XS- 5XL, BIG
Skjorta insv.: XS-XXXL 
Piké rak kort ärm: XXS-XXXL 
Piké insv. kort ärm: XXS – XXL 
T-shirt kort ärm rak: XXS-4XL, BIG
T-shirt kort ärm insv.: XXS – XXL 
T-shirt lång ärm rak: XXS – XXXL 
T-shirt lång ärm insv.: XXS-XXL
T-shirt kort ärm regnbågstryck: XXS-XXXL

Scoutskjorta
Modell
(Barn/rak/insvängd)

Storlek
(ex. M)

LÄ/KÄ Världsscoutmärke
(flick/pojk)

Antal
(ex. 2st)

LÄ= långärmad
KÄ=kortärmad

T-shirt
Modell
(Barn/rak/insvängd)

LÄ/KÄ Storlek 
(ex. M)

Antal
(ex. 2st)

Piké
Modell
(Barn/rak/insvängd)

Storlek 
(ex. M)

Antal
(ex. 2st)

Andra varor/ 
Ev. kommentar:

__________________________________________________________

Namn:_______________________________________ Avdelning:_____________________

Mailadress:____________________________________ Telefon:_______________________

Underskrift (Målsmans underskrift om du är under 18 år):___________________________________

 Beställningen är bindande. Lämna lappen senast 29/4 till din avdelningsledare, 

eller maila din beställning till: jarnbrott@gmail.com (skriv då detaljerat vad du beställer!)

Rundradiogatan 45 jarnbrott@gmail.com
421 35 Västra Frölunda www.jarnbrottscout.se

mailto:jarnbrott@gmail.com
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