
SCOUTDRÄKT mm
Från och med nu kommer kåren inte att göra någon gemensam beställning av scouskjortor mm. Du 
kan istället beställa scoutplagg och annat direkt från Scoutshopen www.scoutshop.se dit det även 
finns en länk högst upp på kårens hemsida.

Under rubriken Scoutdräkt finns scoutskjortor.  Där finns  även Scout t-shirt med lång eller kort ärm 
och Scout piké, dessa räknas också som scoutdräkt och är ett alternativ till scoutskjorta.

Märken till scoutskjortan

Till scoutskjortan kan du köpa ett märkespaket för 40 kr från kåren innehållande följande märken: 
Världsscoutmärke (WAGGGS-/WOSMmärke), kårmärke, distriktsmärke, Sverigemärke och EU-märke.

Vill du bara ha kårmärket får du det gratis av din ledare när du visar att du har en scoutskjorta.

Världsscoutmärke, Sverigemärke och EU-märke går även att köpa själv från Scoutshop. De finns under
rubriken Märken – Tillhörighetsmärken.

Världsscoutmärke WAGGGS Världsscoutmärke WOSM

(Internationella flickscoutorganisationen) (Internationella pojkscoutorganisationen)

Om du vill veta mer om könstillhörighet I WAGGGS och WOSM finns information på Scouternas 
hemsida: http://www.scoutservice.se/2016/01/17/om-konstillhorighet-i-wagggs-och-wosm/

Åldersgruppsmärke ska du inte köpa själv, det delas ut av kåren på terminsavslutning eller enligt 
avdelningens tradition. Detsamma gäller patrullmärke om avdelningen använder sådana. 

Deltagande-, bevis- och intressemärken du tagit under terminen delas också ut av avdelningen på 
terminsavslutningen. Kostnaden för dessa ingår I medlemsavgiften.

Vill du köpa Regnbågsscouternas märke hittar du det 

under Märken – Övriga märken

Information om var olika märken ska sitta på scoutskjortan hittar du här: 
https://scoutkansliet.se/markesplacering/ och på kårens hemsida.
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Kårhalsduk

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

Begagnade scoutplagg

Nya scoutplagg är dyra i inköp och blir ofta urvuxna innan de är utslitna. Gör en insats för miljön och 
sälj dina urvuxna plagg istället för att slänga dem. För er som vill köpa/sälja begagnade 
scoutskjortor och -tröjor vill kåren gärna hjälpa till med detta. Vill du sälja/köpa begagnade 
plagg pratar du med din avdelningsledare, vi hänger upp en lista på anslagstavlan med de 
plagg som finns på lager efterhand som de kommer in. 

Du som vill sälja: Nåla fast ett kuvert på plagget. På kuvertet skriver du hur mycket plagget 
ska kosta samt namn, avdelning och mailadress. Gärna även telefonnummer och namn för 
swishbetalning om du vill använda det. Pengarna får du när plagget blivit sålt. 

Du som vill köpa: Du måste betala kontant med jämna pengar. Det kan också gå att betala 
med swish om säljaren angett det. Behöver du komplettera med ett 
märkespaket till en begagnad skjorta, se ovan. 

Kårtröjor 
Kåren har fortfarande kårtröjor på lager i vissa storlekar, mest i barnstorlekar men även 
enstaka vuxenstorlekar. Det är en grå t-shirt med scouttryck och med kårens namn på ryggen.
Kårtröjan kostar 130 kr i barnstorlek och 150 kr i vuxenstorlek. Kårtröjan köps direkt av din 
avdelningsledare som kan titta efter vilka storlekar som finns kvar. 
Urvuxna kårtröjor kan lämnas in till begagnatförsäljningen på samma sätt som övriga 
scoutplagg. Ett nytt system där det själv går att beställa kårtröjor är på gång, men vi vet inte 
än hur snart vi kan börja använda det.

Att handla I scoutstugan

Vill du köpa märken, extra halsduk, kårtröja eller begagnade scoutplagg går det bra att prata med 
Maria Larsson före eller efter äventyrarnas möten de flesta måndagar och onsdagar (se 
äventyrarprogrammet). Ca klockan 17:30-18:00 och 20:00-20:15. Du kan också prata med din 
avdelningsledare. Du kan betala kontant med jämna pengar eller med swish till Maria Larsson på 
nummer 0729 430346. Ange scoutvaror och namn som meddelande.

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