märken

Var ska jag
sätta märkena?

Höger ärm
På höger ärm sätts de olika
åldersgruppernas åldersgrupps
märken. Här sätts också
vargungarnas spårmärken
samt äventyrsscouternas
specialmärken och interkardinalstreck. Märkena är i tyg.

del 1: Vargungar & Äventyrsscouter
I scouterna får man olika märken
beroende på vilka spår, väderstreck och etapper man gjort.
Dessutom har varje åldersgrupp
ett eget åldersgruppsmärke.
Men hur ska märkena egentligen
placeras för att de ska sitta rätt
på scoutskjortan?
Löftesmärkena
Löftesmärkena fås då man första gången
avger en åldersgrupps löfte. Alla scouter,
också vargungarna bär löftesmärket. Märkena placeras på vänster ärm på scoutskjortan
(vargungarna kan sy fast märkena på sin
vargungetröja).

Vargungarna

När det första spåret; välkommenspåret, är
gjort får vargungen märket Vargen. De övriga
34 spåren har också egna märken som kallas
spår, spårmärke eller aktivitetsmärke.

Placering
Vargungarnas tygmärken sys fast på höger
ärm på vargungetröjan (som kan vara en
mörkblå collegetröja eller trikåskjorta, kårtröjan ellerscoutskjortan enligt kårens egna
direktiv). Märket Vargen sys ganska högt upp
på höger ärm i mitten, de följande två märkena som vargungen får sys på varsin sida om
märket Vargen. De märken som vargungen
får efter detta, sys i rader på 3 märken/rad
under varandra under översta raden.
Åldersgruppsmärkena på höger ärm
sprättas bort då man flyttas upp till nästa
åldersgrupp medan åldersgruppssigillen på
vänster ficka sitter kvar tills man blir ledare.

Sigillet
Det sista märket man får som vargunge är
vargungesigillet som är ett litet metallmärke
i form av en vargungetass. Vargungarna får
sigillet i slutet på sin vargungetid och därför
bärs märket oftast först när scouten blir
äventyrsscout. Sigillet bärs på vänstra fickan
på scoutskjortan.
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höger ärm

Höger ficka
Ovanför höger ficka syr också alla
scouter i en landsbeteckning.

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

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 scoutskjortan i kronologisk ordning med
vargungesigillet underst.

Äventyrsscouterna
Äventyrsscouternas åldersgruppsmärke är
ett tygmärke i färgen orange. Märket är delat
i fem delar och föreställer en kompassros.
Den första delen, ett runt märke som utgör
kompassens mitt, fås då scouten avlagt
äventyrsscoutens välkomstskede. De övriga
fyra delarna fås an efter som väderstrecken
avläggs.

Övriga äventyrsscoutmärken
Äventyrsscouterna får också specialmärken.
Sammanlagt finns drygt 50 märken att välja
mellan.
I de kårer som har äventyrsscoutverksamhet i tre år gör scouterna upp till fyra
interkardinalstreck. Interkardinalstreckens
märken har samma form som specialmärkena, men skiljer sig åt från dessa genom den
orangea kanten.

Placering
Äventyrsscouternas åldersgruppsmärke,
kompassrosen, sys fast på höger ärm på
scoutskjortan. Interkardinalstrecken sys fast
under åldersgruppsmärket, och specialmärkena sys fast under dem.
vänster ärm

Alla scouter
Vargungar
äventyrsscouter

Sigillet
Det sista märket man får som äventyrsscout är äventyrsscoutsigillet som är ett
litet metallmärke i form av en kompassros.
Äventyrsscouterna får sigillet i slutet på sin
äventyrsscouttid och därför bärs märket
oftast först när scouten blir spejarscout.
Sigillet bärs på vänster ficka på scoutskjortan
ovanför vargungesigillet.
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