DDS Skivegruppens uniformvejledning
Udgangspunktet for at der bæres uniform i Det Danske Spejderkorps, er at signalere en helhed på tværs af
alder, status og køn. Først og fremmest styrker uniformen fællesskabsfølelsen. Det er en stærk drivkraft for
spejderarbejdet i gruppen, på landsplan og globalt. Som spejdere er der ofte behov for at tænke på det
praktiske i påklædningen, og vores behov for at være synlige som Blå spejdere. Uniformen er samtidig også
personlig og det er en mulighed for at se hvilket tilhørs forhold man har. Vi ønsker samtidig ikke at blande
vores uniform med dele fra andre uniformer, som fx militærtøj.
Uniformeringen
Blå spejdere bærer en mørkeblå uniform med tørklæde. Den enkelte spejder bærer uniform, når han/hun
bærer mørkeblå T-shirt/trøje med DDS logo eller mørkeblå uniform i kraftigt bomuld fra spejdersport.
Mærker sys på uniformen i kraftigt bomuld fra spejdersport. Spejdere vælger beklædning ud fra, hvad der
er praktisk i forhold til vejret og den aktivitet, spejderne udfører. Det kan være en t-shirt på en sommerdag
og en varm yderbeklædning på en vinterdag.
I Skivegruppen har vi forståelse for, hvis man ikke starter med at købe en uniform, dog kræver vi, at man
har en uniform til større arrangementer og turer. Vi synes det er en god idé at starte med at købe en billig,
brugt uniform, som en start til spejderen. Typisk hænger der opslag på opslagstavlerne i Spejderhuset
omkring salg af spejderuniform. Senere hen kan man købe en ny uniform i spejdersport. Denne uniform
skal bæres til flaghejsning og til hvert spejderarrangement.
Tørklædet
Spejderne bærer tørklæde. Hver spejdergruppe vælger selv sine farver.
Det er også muligt at bære divisions- eller Gilwelltørklæde, grønt tørklæde eller et andet officielt korpstørklæde.
Skivegruppen bærer et rødligt ternet tørklæde (Ligesom på billedet nederst på siden). Dette tørklæde
indgår i start pakken, når man melder sig ind. Det er derfor påkrævet, at dette tørklæde skal bæres til hver
spejderaften og til alle arrangementer, som har noget med spejder at gøre. Hvis man skulle komme ud for
at miste det, kan der købes et nyt i gruppen.
Sådan er man spejder
Når man har iført sig sin spejderuniform, er man
spejder, Hvilket vil sige, man også skal agere som
spejdere. At være spejder handler om loyalitet,
åbenhed, hjælpsomhed. Når man har uniformen på
repræsentere man Det Danske Spejderkorps og ikke
mindst sin spejdergruppe.
Spejder handler dermed om, at værne om naturen,
være en god kammerat som man kan stole på. Yderligere
handler det om, at være hensynsfuld og hjælpe andre, samt
høre andres meninger og derefter danne sine egne, og
ikke mindst finde sin egen tro og have respekt for andres,
og dermed tage medansvar i spejdergruppen, samfundet
og ikke mindst i sin egen familie.

