Hej Junior forældre
Så er tiden kommet hvor det bliver muligt for din spejder at få mærket ”shorty”. Det er noget I på hjemmefronten
skal tage stilling til om jeres spejder skal have lov til at prøve kræfter med denne seje udfordring. Dog skal I være
opmærksomme på at det er et forsøg de gør. Det er lige så sejt at stoppe og erkende som det er at gennemføre.
Shorty mærket går ud på at have shorts på i et helt år til alle spejder arrangementer! Det gælder både til møder, på
ture og lejrer.
Det er et meget svært mærke at tage. Der er regler for at kunne få shorty mærket. Jeg har gennemgået det med
spejderne men for en god ordens skyld skriver jeg dem op og ligger dette dokument op på juniorhjemmesiden.
Her er reglerne:








Skal gå i korte bukser til alle spejderarrangementer i et helt år. Uanset vejret.
Man er første til spejder når man træder ind i hytten.
De korte bukser skal være over knæet. Dvs knæet skal være frit hele vejen rundtom.
Man må gerne have lange strømper på, bare de ikke dækker knæet.
Det er tilladt at bruge cykelshorts, bare de korte bukser går over knæet og strømperne under.
Man SKAL melde afbud, hvis man ikke kommer til møderne eller andre spejderarrangementer.

Ring endelig hvis I er i tvivl om noget. For drengens vedkommende kan man i stedet for cykelshortsene finde nogle
tynde skiunderbukser. Det vil sige, med de tynde skiunderbukser og cykelshortsene kan man have de korte bukser
uden på og så mange strømper man vil have på. Bare de er under knæet og knæet er frit.
Hvis det regner og man er på cykel må man gerne have regnbukser på når man cykler til og fra møderne. Det samme
gælder skibukser. Hvis der er brug for regnbukser eller skibukser i løbet af året så gælder de samme regler: Knæet
skal være synligt hele vejen rundt.
Nu tænker forældrene nok, hvad så med vinteren. Vi tager selvfølge forbehold for dette og vil prøve at lave
aktiviteterne indenfor bedste muligt.
MEN: tag altid tøj med til at man kan være udenfor i tilfældet af børnene begynder at fryse. Det er trods alt shorty på
prøve.
Det er frivilligt om man vil tage mærket! Men gør din leder den store tjeneste at tage en beslutning og medbring
nedenstående slip underskrevet af en af dine forældre.
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