
Åldersgrupp
För varje åldersgrupp i Scouterna finns det ett särskilt åldersgruppsmärke som visar 
vilken grupp vi tillhör.  Spårarscout, Upptäckarscout, Äventyrarscout , Utmanarscout 
eller Ledare.

Patrull
Inom Färingsö Sjöscoutjkår använder vi oss inte av några patrullmärken.

Förbunds/sektionsmärke

Förtjänstmärken
Scouternas förtjänstmärke består av Scouternas märke utfört i metall färgad enligt de 
olika valörerna. Scouternas förtjänstmärke utdelas av kårer och distrikt och finns i fyra 
valörer.

Ledarutbildnings märken
Här placeras märken från genomförda ledarutbildningar.

Scoutskjortans Märkesplacering



Höger ärm

Nationella
Högst upp på höger ärm placeras Sverigemärket Det här märket visar landstillhörighet. För alla medlemmar i 
Scouterna innebär det Sverigemärket. Det behövs bara när man åker som scout utomlands, men går bra att 
ha även medan man är i Sverige. Om du inte har ett Sverigemärke just nu är det en bra idé att ändå lämna 
plats för det, så att du slipper flytta andra märken om du åker utomlands med skjortan senare.

Världsscoutförbund
Nästan högst upp på höger ärm skall man placera märket för det världsscoutförbund man tillhör – men lämna 
ett par centimeters plats till Sverigemärket ovanför även om du inte har det just nu. 
Det finns två världsscoutförbund WAGGGS föreställer en treklöver och två stjärnor (där bara flickor kan vara 
medlemmar) och WOSM föreställer en fransk lilja och en råbandsknop (där båda könen kan vara 
medlemmar). I Sverige funkar det så att pojkar tillhör WOSM och flickor tillhör WAGGGS.

Europamärke
Det här märket visar vilken region du tillhör. Scouterna i Sverige tillhör världsscoutorganisationernas 
Europaregion världsförbund om man skall åka utomlands som scout, för att visa varifrån man kommer

Lägermärken & tillfälliga märken
Här placeras märken från läger och hajker. Börja uppifrån och placera dem så som det passar. Man bör ta bort 
gamla märken efter ett par år, men läger man känner starkt för kan man ju låta sitta kvar lite längre.
Om du har en lägerfilt kan du flytta gamla lägermärken dit, eller sätta dem där från början.

http://www.wagggs.org/
http://www.scout.org/


Vänster ärm
Scoutkår
Kårens namn skall här stå på en mörkblå etikett, placerad allra högst upp på vänster ärm.

Regionsmärke
Birkas Scoutdistrikt av Scouterna är ett av fyra distrikt i Stockholmsregionen som vi tillhör.

Sjöscout
Visar att du är sjöscout.

Familjescout
Placerar sitt tillhörighetsmärke under Sjöscoutmärket

Deltagande
Deltagande markerar att man har avslutat ett tema för en termin eller ett särskilt scoutmöte. 
Gröna – Spårare, Blåa – Upptäckare, Orange – Äventyrare, Utmanare – Röda 
Utmaningar är liknande, men snarare att man har klarat av att genomföra ett projekt och riktar sig till 
de äldre scouterna.

Bevis
Visar att du klarar av färdigheter som att simma 200 m, hantera kniv och hantera yxa samt såg. 

Sjöcertifikat A,B,C
Där man börjar med att ta C-certifikat

Intressemärken handlar just om att man har ett specialintresse eller har övat på någon färdighet, som 
att laga mat, vara ute på vintern, sjukvård eller möta scouter från andra länder. Man kan hitta på och 
tillverka helt egna märken eller välja från scoutrådets och förbundens utbud.


