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JACKPOLICY NATTVANDRARNA SVERIGE   
(Nedanstående gäller alla textilier som tillhandahålls av Nattvandrarna Sverige) 

ÄGANDERÄTT  
Jackan som är framtagen av Nattvandrarna Sverige (org.nr: 802017-9209), nedan kallad 
Nattvandrarna, ägs till sin helhet av Nattvandrarna. Det är således ej tillåtet att tillägga några 
egna brody, tryck, emblem, pins eller annat på jackan som skall vara ren och likartad. Även 
tryck på kardborre skall vara av godkänd sort och tillhandahålls av Nattvandrarna. Den enda 
profiländring som får göras är utbyte av de kardborre patchar som medföljer, då nya 
företagslogos skall ersätta befintliga om sponsor ändras.  
 
VEM FÅR BÄRA JACKAN 
En person som: - Tillhör en Nattvandrargrupp vars medlemsavgift är betald. - Har genomgått 
Nattvandrarnas grundutbildning, alternativt betraktas som godkänd utifrån erfarenhet. 
 
Uteslutna eller obehöriga personer får ej bära Nattvandrarnas väst eller jacka. 
 
Person som inte tillhör en Nattvandrargrupp, som t.ex. gästvandrar eller provvandrar skall 
bära organisationens varselväst med trycket “Gästvandrare”.  
 
FÖRVARING  
Jackan skall förvaras på ett säkert, och för Nattvandrargruppen gemensamt och 
lättillgängligt ställe. Det bör inte vara en enskild persons ansvar att dela ut jackor vid 
vandring, om denne får förhinder att dela ut jackor så blir vandringen felaktig.  
Jackan är disponibel för alla, och är inte någon personlig tillhörighet. Tillgång för 
utomstående får ej finnas.  
 
DISPONERING  
Varje lokal vandringsgrupp, disponerar det antal jackor som behövs för de enskilda 
vandrings tillfällen som normalt finns. Maxantal av jackor som erhålls från Nattvandrarna 
återges nedan.  
Vid större arrangemang eller enskilda vandringar med många deltagare som normalt och 
regelbundet ej är med och vandrar kan varselväst användas för att fylla behovet.  
 
Enskilda vandrare har inte rätten att ha en egen jacka. Utleverans av jackor sker ej till mer 
än vad som nedan framgår under rubriken beställning. 
 
Disponerar lokal grupp, distrikt eller region övertaliga jackor, d.v.s. jackor som ej regelbundet 
aktivt används vid vandringar, skall dessa returneras till Nattvandrarnas centrallager (se 
förfarandet under rubriken retur). För att kunna användas på andra platser i landet, där en 
brist finns. Organisationen äger rätten att kräva retur. 
 
Har lokal vandrargrupp behov av fler jackor för att kunna bedriva sin normala verksamhet, 
kan en ansökan och beställning ske till Regionansvarig. Leverans sker, efter granskning, så 
snart förutsättningar finns. 
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ANSVAR: 
Minst en person skall finnas registrerad hos lokal vandrargrupp som huvudansvarig. Det är 
gruppens ansvar att vid behov ändra till annan person. Trots registrerad huvudansvarig är 
det ALLA som tillåtet disponerar jackan som har ansvar. 
 
Ansvaret innebär:  
Att jackan endast används under vandring eller vid arrangemang med minst två godkända 
vandrare. 
Att jackan ej medvetet hanteras vårdslöst.  
Att jackan hålls i ett rent och vårdat skick.  
Att policyn i övrigt följs. 
 
Ansvaret för jackan upphör endast om jackan returneras tvättad till Nattvandrarna.  
 
Nattvandrarna äger rätten att omedelbart kräva att jackorna returneras, 
Nattvandrarna bekostar i dessa fall returfrakten. 
 
Om retur inte sker kommer ansvarig för jackorna att ställas som betalningsansvarig för 
så väl jackor som ersättning för nedlagd tid, ev. kostnad för juridiskt ombud, samt 
transportkostnad. Minsta beloppet är 1.527 kr per jacka. 
Betalningsskyldighet utgår även för omkostnader som härleds till hantering av jacka, såsom 
tryck, brodyr, frakt m.m. 
 
I de fall något händer jackan skall Nattvandrarna snarast kontaktas via 
info@nattvandrarna.se  
 
Ersättningsskyldighet uppstår inte vid stöld av jackor där en polisanmälan finns upprättad 
och jackan förvarats på ett tryggt och säkert sätt. I de fall stöld har skett och polisanmälan är 
gjord meddelas Nattvandrarna snarast via  info@nattvandrarna.se 
 
ÖVRIGA SKYLDIGHETER 
Medlemsgruppen/föreningen är skyldig att inkomma med en inventering av jackor vid de 
tillfällen Nattvandrarna kräver. Dock max två gånger per år. Regionsansvarig ansvarar för att 
inventeringen utgår ifrån det egentliga beståndet och behovet. Detta gäller även vid utbyte 
av jackor. 
 
På kardborre fästet längst ner på alla jackor som skall kardborre patch som tillhandahålls av 
Nattvandrarna fästas. Värt att veta är att det är denna sponsorplats som finansierar våra 
jackor. 
På kardborrefästet högst upp är det tillåtet att fästa egen kardborrepatch med ort. t.ex. 
Nattvandrarna Karlstad. Patchen skall vara godkänd av organisationen och beställs via 
regionsansvarig.  
 
Jackan får ej ges bort till t.ex. behövande och den får inte heller slängas eller skänkas. 
 
RETUR 
Jackan och annat materiel skall om gruppen blir passiv/läggs vilande/upphör returneras till 
Nattvandrarna. En komplett jacka innefattar även rätt foder, huva och kardborre. En retur- 
packsedel sänds ut och denna skall nyttjas vid returen, kostnaden belastar ej den lokala 
gruppen/föreningen. Om retur inte sker utgår betalningsskyldighet.  
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Vid retur skall jackan vara tvättad och fickor tömda, för att kunna användas på andra platser i 
landet, där en brist finns. 
Leveransadress och retursedel erhålles genom att skicka ett 
e-post till info@nattvandrarna.se 
 
BESTÄLLNING  
Medlemsavgift skall vara betald innan leverans kan genomföras.  
Beställningsförfarandet går endast via Regionsansvarig. Det ligger i Regionansvarigs uppgift 
att säkerställa att föreningen är aktiv och att personerna har genomgått Nattvandrarnas 
grundutbildning, alternativt betraktas som godkänd utifrån erfarenhet. 
Det ligger även på Regionansvariga att översända storleksfördelning på material till 
nystartad grupp.  
 
Vid utskick till nya grupper: 

● För nystartade grupper gäller följande: 
○ Max. 10 st jackor till föreningen 
○ Max. 10 st varselväst (Nattvandrarna)  
○ Max. 5 st varselväst (Gästvandrare)  
○ Max. 10 st mössor 
○ Max 10 st handskar 
○ Max 3 st vattenflaskor 
○ 1 st ryggsäck  

 

För föreningar som önskar kompletterande produkter sker detta till självkostnadspris. 
Leverans sker efter granskning, så snart förutsättningar finns. 
 

UTBYTE AV JACKOR  
En utbytesprocess är påbörjad i att ersätta gamla eller ej användbara jackor. Eftersom 
jackan har en kostnad på en ansenlig summa, prioriteras leverans av nya jackor i rimlig 
mängd i första hand till nya föreningar. Befintliga föreningar, byter ut ”gamla” jackor, i den 
takt som är möjlig utifrån tillgång och behov. Fördelen med utbytet är att ingen part behåller 
gamla jackor och att föreningens enhetlighet ökar.  
 

Jacka som vid normala fall används, skall i första hand vara av senare aktuell modell, gul 
och ljusblå. Jacka med logga från företag som ej sponsrat oss på något sätt, bör ej 
användas. Om ny/gammal vandrar väst (jackväst) finns, kan denna användas under framför 
allt den varma årstiden. Fram tills ersättning för dessa västar finns. 
 

Vid utbyte av gamla till nya jackor skall man som förening uppge det antal som önskas bytas 
ut. Det sker då i följande steg: 
  

1. Inventering av utbytes jacka genomförs 
2. Underlaget inklusive storlekar tillsändes Regionsansvarig 
3. Kvittens på insänd komplettering verifieras.  
4. Retursedel sänds ut till berörd part.  
5. Berörd part packar jackor i plastsäckar och fäster retursedlar på säckar samt fotar 

detta med returpack sedeln väl synlig på minst ett kolli.  
6. När returpacksedelns foto är sänt till mottagaren via sms eller mail, släpps ordern för 

att de nya jackorna skall levereras till berörd part.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Uppstår tveksamheter, frågor eller diskussioner kring policy, regler eller tillämpning, kontakta 
Nattvandrarnas styrelse,  info@nattvandrarna.se  eller Regionansvarig. 
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