UNIFORMEN - Mikro, Mini, Junior
Den Blå DDS uniform, kort model (anorak model) med 2 lommer er helt fin til de mindre spejdere, hvor imod den lange
model kan være en fordel for de store spejdere. Uniformer kan købes i Spejder Sport.
Alle mærker som skal sidde på uniformen udleveres af Appsi-Stammen.
Færdighedsmærker udleveres efter endt forløb, når spejderen har deltaget i hele forløbet.
Lejrmærker må sidde på ét år, dog må Blå Sommer mærke sidde på fra Korpslejr til Korpslejr
Danmarksmærket får spejderen ved udenlandsrejse og det må sidde på i ét år, hvor efter det skal fjernes med mindre
man igen tager udenlands.
Alle andre mærker må sidde i hele din spejder tid i din egen gren.
Når et mærke ikke længe må sidde på uniformen eller når du rykker op, kan det sys på en poncho eller rygsæk, så har
du et dejligt minde.
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Tørklædet i Appsi er helt rødt og i Mikro og Miniafdelingen er det bundet med råbåndsknob. Hos Junior spejdere med
fireknob/venskabsknobet. Knudens bagside skal være lodret. I Troppen kan brugs tørkelædering eller lignende.
LOMMERNE SKAL INDEHOLDE FØLGENDE: *** = Mikro "" = Mini * = Junior
Det hele skal være i Storspejderes, Skovmænds, Seniores, Lederes og Assistenters lommer ( se iøvrigt Trops vejl.)
Højre Brystlomme (for den der har uniformen på)

Venstre brystlomme (for den der har uniformen på)

Denne lomme SKAL indeholde:
Papir, (***, **, *)
Hej Bog (***, **, *)
Sygrej, (**, *)
Blyant, (***, **, *,)

Denne lomme SKAL indeholde:
Vores Sangbog, (***, **, *)
Kompres forbinding, (Fra og med Stor spejder)
Plaster, (***, **, *)
Film dåse med tændstikker, svovl (* når de har sikkerhedsmærker )
Mindst 2 x 2 kroner (evt i film dåsen) (***, **, *)
Refleks (***, **, *)
Sikerhedsnål (**, *)
evt. kompas

