Vad man bör tänka på:

vid köp av scoutkniv


En bra scoutkniv skall alltid ha ett bra och vasst egg.
Ju vassare egg, desto renare sår och lättare att få ett mindre ärr (även den bästa/äldsta scout
kan skära sig på sin scoutkniv och därför är det bättre att få ett snyggare snitt som har lättare
att läka). Det är dessutom lättare att slinta med en dålig kniv, där man tar i mer för att tälja,
än en vass. Med en vass kniv är man också mer försiktig med.



En bra scoutkniv skall alltid ha ett skydd eller två mot att slinta.

Den delen kallas parerstång och är ett måste för att minska skaderisken hos scouterna.



En bra scoutkniv skall alltid ha en bra slida (skyddet som kniven sitter i)
som håller fast kniven stadigt, så att kniven inte åker ut.
Åker kniven lätt ut från slidan så är det lätt att skada sig när man letar i sin packning och så
vidare. Dessutom är det en viktig säkerhetsåtgärd så att inte scouten kan tappa kniven när
hen springer, leker och annat.

Kontrollera noga era barns knivar för att se om knivarna verkligen är i den
standard som krävs för att vara en bra scoutkniv. Har kniven något fel, så gör ni
barnen en tjänst att köpa en ny.
Handlar det bara om att kniven är slö på grund av flitigt användande, så har vi scoutledare
möjligheter att slipa kniven. Säg bara till en scoutledare, så fixar vi det (förhoppningsvis) till nästa
scoutträff. Är kniven däremot redan slö i affären, så är det ingen bra kniv, hur man än försöker slipa
den. Tips! Ett enkelt test som fungerar för att se om kniven är skarp nog och som enkelt kan
genomföras i affären är att se om det går att väldigt försiktigt skala bort lite av yttersta lagret ovanpå
ena tumnageln utan problem. Går det utan att ta i, så är kniven tillräckligt skarp.

Behöver ni köpa en ny och vill ha ett billigare alternativ, så finns det en
morakniv på Jula för ca 40 kr som verkar fylla kraven på en bra scoutkniv.
Med vänliga hälsningar
Scoutledarna

