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UNIFORMER

Un lorrnen ersål pas sær
prægel, al man ser, du er
spejder, nårdu har den på. Den
er ål ren bonruld, sori er slærk,
nem al vaske og rar ar have på
både ivame og liulde. Der er to
modeller som begge er reg e'
menlerede DDS-unif orrner.

"2 lommer" med % lanSe ærrner
er den prakliske arbejdsunilorm,
der kar bæres eler uden på
hrkseine "! lomme.. er uksls
udgaven med knapper hell ned
Iorån, dobbett bæreslykke og
ange ærmer med mancheller.

2 LOI\,IMEB 4 LOMMER

5
€



INDHOLD

"1







l







r$
i:iit., _

S-'-^*;.

ARBEJDSSTOF OG BøGER

. .: ' '".-, "".",!-,



1',

-a1-





RYGSÆKKE
Ævik er en serc ryoekke. hed sække at
o,lordnyron med en PU.beæ9n'ig, []st
, n0 ar6n slorøndåtusninos€vne Bam
nerne er aroonsvelsede aum numsrør, der
qør a dee,le e, men saørd0sErke
Spec'elcmmerygsæ[6nå v påsse oonr
ril behov.r lo obusLe ryosæl[e ht sooE6r
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Spørg efter von lrildskataloo for
slø.re ldvalq ryosække
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Søder Spod er speldemes egen lorrehing, den ejes
nemlig hell al d€l Danske Spejd€rkorps.

Varerne i dene kaialog er tær knyflsr til søderc og
speidelarbeide. Men vi har m€g€l andet i vort var€-
udvalq, som henvend€rsig både trt spejdere og mån-
gsandre O,sse varer plæs€nter€r vi vorelorårs- og

Kom ind og se de mange spændende varer vi også
handler med. Hvisd! lårlysttlatkøbe nog€I, gørdel
jo ikke noger ar vids, ar du støner spelderarbejder, når
du handl€r i Spejdgr Sporl.

Vi modlager gerne bestillinger pr post, og sender
såvidt mullgt varerne lra dag lildag. Sendinger over
kr 500,00 er podo, i Danmark excl. Færøeme oo
Grønland. Sålreml de lilsendle varer ikke svarer li
dine ønsker, ombyter vi gerne eller beialer pengene
lilbage. Du s|al blol retumere varen i ubrugi og ube-
skadlgel sland og vedlægge nolaen.

Priserne i kalalogel er inc. 22 % moms Der lages
fobeho d Ior leil oo sen6r€ r€tte ser
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