
Var ska jag 
sätta märkena?

M ä r K e n

höger ärm

I scouterna får man olika märken 
beroende på vilka spår, väder-
streck och etapper man gjort. 
Dessutom har varje åldersgrupp 
ett eget åldersgrupps märke. 
Men hur ska märkena egentligen 
placeras för att de ska sitta rätt 
på scoutskjortan?

del 2: Spejar-, explorer- & roverscouter

Löftesmärkena
Löftesmärkena fås då man första gången 
avger en åldersgrupps löfte. Alla scouter bär 
löftesmärkena. Märkena placeras på vänster 
ärm på scoutskjortan.

spejarscouterna
Spejarscouternas åldersgruppsmärke är ett 
femdelat tygmärke. Den första delen, ett 
runt tygmärke som utgör märkets mitt, fås 
då spejarscouten avlagt den första etappens 
kurs. De övriga delarna fås an efter som 
etapperna görs. Märket delas ut då fyren är 
gjord. Tilläggsetappernas märken före-
ställer repstumpar som bildar en ram runt 
åldersgruppsmärket. Märkena fås då etappen 
avlagts.

placering 
Åldersgruppsmärket sys fast på höger ärm.

sigillet
Det sista märke man får som spejarscout 
är ett spejarscoutsigill som föreställer Kims 
leende. Sigillet bärs på vänster ficka på scout-
skjortan ovanför vargunge- och
äventyrsscoutsigillet.

Höger ficka
Ovanför höger ficka syr också alla 

scouter i en landsbeteckning.

Höger ärm
På höger ärm sätts de olika ålders-
gruppernas åldersgrupps märken. 
Märkena är i tyg.
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Alla scouter

Vargungar

äventyrsscouter 

spejarscouter

explorerscouter

roverscouter

Mer info om scouternas 
märken hittar du på 
www.scout.fi/publikationer 
➔ märken och medaljer 
➔ De nya märkena

explorerscouterna
Explorerscouternas åldersgruppsmärke 
fås då scouten avlagt explorerscouttidens 
välkomstskede. Märket är ett tygmärke med 
liljan och lejonet som motiv.

placering 
Märket sys fast på höger ärm på scoutskjor-
tan.

sigillet
Då explorerscouttiden avslutas får scouten 
ett explorerscoutsigill.

roverscouterna
Roverscouternas åldersgruppsmärke fås då 
scouten avlagt Finland-projektet. Märket är 
ett tygmärke med treklövern och liljan som 
motiv.

placering 
Märket sys fast på höger ärm på scoutskjor-
tan.

sigillet
Roverscoutsigillet är ett metallmärke som 
föreställer treklövern och liljan. 

Vänster ärm
På vänster ärm syr alla scouter, 

oberoende av åldersgrupp, fast märket 
med ortsnamn, kårmärket (om 

din kår har ett), förbundsmärket, 
organisationsmärket och de båda 

löftesmärkena. Löftesmärkena 
används parallellt och sys i så att 

WAGGGS märke kommer till vänster 
och WOSMs till höger. De övriga 

märkena sys fast under varandra i ovan 
nämnd ordning.

Vänster ficka
Sigillet för respektive åldersgrupp 
bärs på vänster ficka på scout-
skjortan i kronologisk ordning med 
vargungesigillet underst.

vänster ärm
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