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Det här dokumentet är en början till hur de olika avdelningarna arbetar idag med uppdelning på områdena 

verksamhet, mål, spets och märken. Vårt mål är att skapa en ”Blå tråd” genom verksamheten, för att också visa 

på stegring i svårighetsgrader och för att alla i kåren skall veta vad de olika avdelningarna har för aktiviteter och 

för att ledarna skall ha kännedom varandras verksamhet. Dokumentet är ”levande” och uppdateras efter hand. 

Gällande märken så finns det flera som kan göras på alla nivåer utifrån avdelningens kunskaper, så som: Fixa, 

Demokrati, Livsåskådning, Goda gärningar, Världsförbättrare, Vara ute-stan och fjället. 

- Bilaga är ”MÄRKEN” 

 

Bäverscout (fsk & åk 1) 

Verksamhet Är i naturen, grillar, arbetar med reflexen, provar på råbandsknopen, lär sig om elden, får 

prova tända en tändsticka. 

Mål Introduktion till scouting, alla får vara med 

Spets Försommarhajk, en natt i Lippinge 

Märken Hitta, Tända, Skapa, Naturligt, Sortera (Vara ute-skogen, fixa) 

 

Spårare (åk 2,3) 

Verksamhet Paddla kanot, övernattning utomhus, göra egen eld, simning, råbandsknop, pålstek, skotstek, 

hantverk och chiffer 

Mål Alla med och alla kan 

Spets Paddla själv, tälta på hajk 

Märken Simmärket, Brinna, Klura, Matettan, Sortera, Första repmärket, Plåstra, Vara ute-skogen, 

Deltagandemärken 

 

Upptäckare (åk 4,5) 

Verksamhet I naturen, hantverk, paddling, triangakök, karta och kompass 

Mål Öka eget ansvar 

Spets Lägerbålsfilt, laga mat själv, sätta upp ett eget vindskydd och sova i det 

Märken Kniv och Yx-märket, Hjälpa, Elda, Andra repmärket, Då och Nu, Återvinn (lilla), Bygga, Spela, 

Filma, Mattvåan, Finna, Vara ute-vatten, Deltagandemärken 

 

Äventyrare (åk 6,7,8) 

Verksamhet Vara i naturen och kunna klara sig själva 

Mål Sköta sig själva, planera egen hajk 

Spets Planera och genomföra en egen hajk 

Märken Mattrean, Blogga, Chatta, Rekrytera, Internationellt-lära/Lyssna/Möta, Vara ute-vintern, 

Återvinn (stora), Deltagandemärken 

 

Utmanare (åk 9 samt gymnasiet) 

Verksamhet Finna utmaningar som är verktyg för att jobba i projekt och sätta fokus på sin personliga 

utveckling 

Mål Patrullutmaningar och personliga utmaningar 

Märken Deltagandemärken både som patrull och som enskild individ 


