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Bedömningsregler för surrningar
Olika konstruktioner och situationer kräver olika typer av surrningar. Samma typ av surrning 
kan se olik ut beroende på typ av stänger (slanor) och rep. Det viktiga är, i slutänden, ändå 
hållfastheten.
Nedan beskrivs de vanligaste surrningarna, och bedömningsreglerna för dessa, vid tävling i 
Stockholms Scoutdistrikt.

I texten används ordet najning vilket är det samma som bändsling, straffning eller säkring.

Gemensamma regler för samtliga dessa surrningar
• Surrningen påbörjas runt en stång med antingen Dubbelt halvslag, Constrictor eller 

Timmerstek.
• Surrningen skall avslutas på samma stång på andra sidan av surrningen eller på annan 

stång. Undantaget är Raksurrning där avslut får göras runt båda stängerna.
• Avslut skall göras med Dubbelt halvslag eller Constrictor.
• Antalet hela surrningsvarv skall vara minst lika många som antalet stänger, plus ett varv.
• Najning sker med minst ett helt varv.

1) Surrningen påbörjad. 2) Tre fullbordade varv, dags 
att slå krysset.

3) Krysset färdigt, dags för 
najning.

4) Surrningen färdig.

Kryssurrning
Kryssurrning används när två stänger skall fästas mot varandra men ej vinkelrätt. Den består av 
minst tre fullbordade surrningsvarv åt vart håll samt minst ett fullbordat najningsvarv.
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1) Surrningen påbörjad 2) Tre fullbordade varv, dags 
för najning.

3) Surrningen färdig

Vinkelsurrning
Vinkelsurrning används när två stänger skall fästas vinkelrätt, eller nästan vinkelrätt, mot 
varandra. Den består av minst tre fullbordade surrningsvarv och minst ett fullbordat 
najningsvarv.

1) Surrningen påbörjad. 2) Fyra fullbordade varv, 
dags för najning.

3) Najningen påbörjad.

5) Najningen avslutas på den 
tredje sidan.

6) Surrningen färdig.

Trefotssurrning
Trefotssurrning används när man önskar en stående konstruktion för att bygga vidare på. 
Trefotssurrningen består av minst fyra fullbordade surrningsvarv och minst ett fullbordat 
najningsvarv. Observera att ett fullt varv innebär att najningen syns mellan stängerna på alla
tre sidor av surrningen.
(Trefotssurrningen kan även, på motsvarande vis, utökas till en Fyrfotssurrning om en 
stadigare konstruktion önskas. Surrningen skall då innehålla fem varv.)

4) Surrningen vänds.
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1) Surrningen påbörjad. 2) Tre fullbordade varv, dags 
för najning.

3) Najningen färdig.

4a) Surrningen avslutad runt 
båda stängerna.

4b) Alternativt: Surrningen 
avslutad runt en stång.

5) Två delsurrningar ger en 
komplett surrning.

Raksurrning
Raksurrning används när man önskar skarva en stång som är för kort. Den består av två 
delsurrningar som tillsammans bildar den färdiga surrningen. Varje delsurrning skall innehålla 
minst tre fullbordade surrningsvarv och minst ett najningsvarv.
Vid tävlingssurrning skall det, i de flesta fall, användas separata rep till respektive 
delsurrning.


