LÖDERUPS SCOUTKÅRS MÄRKESSTYSTEM
SPÅRARE
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Minispårare

Upptäckare

Äventyrare

Utmanare

Prova på och introduceras i scouting
Lär om naturen - Spår
Ta på dig soutskjortan och lär Scoutlagen
Besök kårläger

Såg och yxa under eget ansvar
Knivbevis
Schiffer
Knopar
Surrar
Sjukvård – lägga bandage
Lagar mat över öppen eld
Hajkar och sover i tält

Knopar för speciella tillfällen
Surrar och bygger utkikstorn / broar
Sjukvård – livrädda
Lagar avancerad mat över öppen eld
Vindskyddshajk / Kanothajk
Veckoläger med andra kårer

Längre resor flottfärd / fjällvandring
Flottfärd
Fjällvandring
Hjälpledare
Blå Hajk – Scouternas största äventyr

Intressemärken (Minispårare)
Delas ut vid St.Georgsfirande
Skapa
Klura

Terminsmärken
Spårare

Delas ut vid terminsstart.

Allemansrätten
Schiffer
Knopar
Sjukvård – plåstra om
Lagar mat på stormkök
Övernattar i tält vid scoutstugan
2-3 dagars kårläger

Terminsmärken
Terminsmärken

Delas ut vid terminsstart.

Delas ut vid terminsstart.

Terminsmärken (Spårare)
Bevissmärken
Delas ut efter avlagt prov
Knivbevis
Yx och sågbevis

Intressemärken

Intressemärken

Intressemärken

Intressemärken

Delas ut vid St. Georgsfirande
Plåstra
Tända
Första repmärket
Matettan

Delas ut vid St.Georgsfirande
Hjälpa
Brinna
Andra repmärket
Mattvåan

Delas ut vid St.Georgsfirande
Rädda
Elda
Bygga
Mattrean

Delas ut vid St.Georgsfirande
Resa
Hjälpledare
Fjällvandra
Vattenvägen

Övriga märken
Kontakta din ledare och genomför
ett projekt med din patrull och få ett
eget märke

LÖDERUPS SCOUTKÅRS MÄRKESSTYSTEM
SPÅRARMÄRKEN - PLACERING PÅ SKJORTAN
Scoutmärket
får man efter att ha blivit invigd
på en St Georgsdag (24 April)

Spårarmärken delas ut en gång per
termin i rullande ordning.
Efter 4 terminer har alla delats ut.

Intressemärkena kan placeras
i valfri ordning men formen
gör att dom enkelt kan placeras i form av en fyrklöver.

Märkesplaceringen på skjortan är
frivillig och MÅSTE inte följa denna
beskrivning. Beskrivningen är till
för att tipsa om lämpliga ställen
att placera märken på.
Höger ärm :
-Sverigemärket överst
- Därunder kan märken från
aktiviteter och läger sitta i
valfri ordning
Vänster ärm :
-Löderupsmärket överst
- Därunder 4 spårarmärken
- Sedan 4 intressemärken

