Skryllegården 22 augusti 2021

LEDARJACKOR
Även denna höst erbjuds våra nya (samt en del gamla) aktiva ledare en gratis ledarjacka.
Som ledare syns vi då bättre inför föräldrar, vi känner snabbt igen andra gruppers ledare, vi
slipper slita på privata jackor och vi gör reklam för vår förening.
VILKA JACKOR ÄR DET?
Välj mellan 2 jackmodeller som båda är vindtäta och har vår logga:
•

Skal-jackan (blåsvart) har tejpade sömmar och är vattentät upp till en viss gräns.
Den väger mindre och är lättare att packa. Finns i dam 34-46 och herr S-XXXL

•

Softshell-jackan (blå) är vattenavvisande (något sämre skydd mot väta än
skaljackan). Den är tjockare och varmare och mer figursydd. Finns i dam 34-44 och
herr S-XXXL

VEM FÅR ERBJUDANDE OM JACKA?
Aktiva ledare enligt nedan vilka ännu inte fått ledarjacka.
Är man aktiv ledare för flera aktiviteter erbjuds man endast 1 jacka.
Ledare som under hösten/vintern 2021/2022 är aktiva i:
- Familj, Äventyrliga Familjen, Frö, Knopp, Knytte, Mulle, Strövare, Lufsare
- Student och Äventyrliga Vuxna (i samråd med grenledare)
Ledare som under vintern eller sommaren 2022 är aktiva i:
- Skridsko - där erbjuds ledarväst istället för jacka till utbildade ledare (i samråd med
grenledare)
- Idre och Åres skidläger (i samråd med grenledare)
- Våra fjällvandringar (i samråd med grenledare)
PROVNING OCH BESTÄLLER MAN JACKOR
Jackor kan provas på upptaktsträffarna samt i Skrylles reception (under hela
september månad):
Säg till i receptionen att du är ledare som ska prova jacka.
Prova och fyll i beställning på listan bredvid jackorna.
Vill du inte ha en jacka vänligen meddela kansliet.
Pga. pandemin kommer vi erbjuda 1 extra provning på KG och i Skrylle i oktober. De
ledare som inte har hunnit beställa kommer få inbjudan separat.
Inget byte av modell/storlek eller efterbeställning möjligt efter 1/11 2021.
För skid-, fjäll, och skridskoledare kontakta er grenledare för provning.
UTLÄMNING
Sker i samband med upptakt/terminsstart våren 2022 eller när grenledare hör av sig.
Tack för Ditt engagemang i Friluftsfrämjandet i Lund - vår verksamhet
skulle inte finnas utan Dig och vi gläds åt att ha så många duktiga och
engagerade ledare!
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