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Namn:__________________
Patrull__________________

Knivbeviset

Knivbeviset

Ropet

Snabbfötterna
Tälj alltid från dig
Arbeta framför knäna inte emellan
Lek inte med kniven, den är ett
verktyg inte en leksak
Sätt inte ned kniven i marken
När du inte använder kniven skall
den sitta i sin slida.
Kasta inte kniven

Knivbeviset På väg till och från scouterna
ska kniven förvaras i sin slida nerpackad.
Om det är så att du inte kan hålla dig till
reglerna ovan och på tidigarte sida kommer
ditt knivbevis dras in.

Bryna kniven

SKOGSFOLKETS
HEDERSKODEX

Scouthistoria, forts

De fyra internationella
spårtäcknen
Följ denna pil

1915 Vargungegrenen bildas
Första Jamboreen (världsscout läger).
1920 Jamboree betyder ”gladsamling”,
“skiva“, “hippa“.
1924 Gustaf Vasa Scoutkår (GV) grundas

Följ inte denna väg

Brevpil (brev inom pilens riktning)

Jag använder min kniv som ett verktyg och
inte som en leksak. Jag håller min kniv ren
och skarp. Jag är varsam om andras egendom
och allt levande.

Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS)
bildas.
4

2018
tronföljarens namnsdag, kungens födelsedag,
första maj, pingstdagen, Sveriges
Nationaldag, tronföljarens födelsedag,
drottningens namnsdag, dag för val till
riksgag, FN dagen, gustaf adolfsdagen, nobel
dagen, drottningens födelsedag, juldagen.
Nyårsdagen, kungens namnsdag,

Allmänna flaggdagar
ALLA: Över stock och över sten under
trädens djupa skugga snabba fötter snabba
ben, simma klättra hoppa lubba.
SNABBFÖTTERNA
AL: I ur och skur!

Flaggans proportioner
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1913

träffar Olave Soames(född 22feb 1889
Gifter sig med Olave 30 okt
1912 Sveriges Scoutförbund (SS) bildas
Tidningen “Scouten“ kommer ut. BP
Försök med scouting för flickor.Ebbe
1910 Lieberath startar scouting i Sverige,
Göteborg
“Scouting for Boys“ kommer ut,
1908 tidningen “The Scout“ startas,
scoutdräkten börjar användas
Försökslägret på Brownsea Island.
Pojkar från alla samhällsklasser.
1907
Patrullerna hette: Spovarna, Korparna,
Vargarna och Tjurarna
Boerna belägrar den Sydafrikanska
1899
staden Mafeking. Boerkriget
1857 22feb Baden Powell BP föds

Scouthistoria

Sluttecken, gå hem, spåret slut

1941 BP dör i Afrika den 7/1
Sammanslagning av Sveriges Flickors
Scoutförbund och Sveriges
1960
Scoutförbund till Svenska
Scoutförbundet, SSF
1965 Bredängs Scoutkår grundas
Nytt program, ny scoutdräkt, vargungar
1968 och blåvingar blir miniorscouter,
juniorscoutgrenen införs.
‘Gustaf Vasa Scoutkår och Bredängs
1969 scoutkår slås ihop till Scoutkåren Gustaf
Vasa Bredäng
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Det svenska bokstaveringsalfabetet — även
kallat det fonetiska alfabetet, är ett system
som används för att tydligare bokstavera när
man kommunicerar över t.ex. telefon eller
radio.
T: Tore
A: Adam J: Johan
B: Bertil
K: Kalle
U: Urban
C: Cesar
L: Ludvig V: Viktor
D: David M: Martin W: Wilhelm
E: Erik
N: Niklas
X: Xerxes
F: Filip
O: Olof
Y: Yngve
G: Gustav P: Petter
Z: Zäta
H: Helge Q: Qvintus Å: Åke
I: Ivar
R: Rudolf Ä: Ärlig
S: Sigurd
Ö: Östen

Man brukar hoppa över Q och W Man
brukar hoppa över q och abc kan även vara
åäö
S C O U T
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Brädgård

Scoutlagen

Alltid Redo

Lösen
Var Redo

Valspråk
Jag lovar att efter bästa förmåga följa
scoutlagen

Scoutlöftet

Svenska bokstaveringsalfabetet
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Alla kårer tillhör Scouterna och några
scoutkårer tillhör även en till scoutorganisation. De jobbar oftast med en
speciell profilfråga, till exempel nykter
scoutverksamhet eller scoutverksamhet på
religiös grund.

x

Andra organisationer

v

scoutkårer. Scoutkårerna finns i hela Sverige
– från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.

Det är förbjudet att:

u

"Scouterna" är riksorganisationen för
scouting i Sverige. Scouterna består av mer
än 68 665 scouter i 1 000 (uppdaterad 2017)

t

Allemansrätten

Allemansrätten

World Organization of the
Scout Movement

Detta är tillåtet att:

Skada naturen
Bryta grenar eller ta ris och bark från
levande träd
Ta ollon och nötter
Plocka blommor, svamp eller bär på
annans tomt
Plocka fridlysta blommor
Gå på odlade fält
Fiska utan tillstånd
Skräpa ned
Lägga till vid annans brygga
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1. En scout söker sin tro och
respekterar andras
2. En scout är ärlig och pålitlig
3. En scout är vänlig och
hjälpsam
4. En scout visar hänsyn och är
en god kamrat
5. En scout möter svårigheter
med gott humör
6. En scout lär känna och
vårdar naturen
7. En scout känner ansvar för
sig själv och andra

3

Scouting i Sverige

Plocka blommor, bär och svamp. Se
upp med fridlysta växter
Tälta en natt, det är föstås bra att
fråga markägaren om lov
Elda, om brandmyndigheten inte har
utfärdat brandförbud
Ro och segla på annans vatten
Medföra hund om du har den under
kontroll (kopplad)
Dricka och hämta vatten ur sjö eller
källa

WOSM bildades år 1920 vid den första
internationella Symbol för
WOSMvärldskonferensen. WOSM har ca 40
miljoner medlemmar, killar och tjejer. Syftet
enligt WOSM är: ”att främja utvecklingen av
unga människor genom värderingar
grundade på scoutlag och löfte, att skapa en
bättre värld där var och en kan bidra till
samhällsutvecklingen”.

WAGGGS
World Association for Girl Guides
and Girl ScoutsSymbol
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WAGGGS bildades år 1926 och organiserar
flickor och kvinnor världen över.
Organisationens syfte är: ”att möjliggöra för
flickor och unga kvinnor att utvecklas till sin
fulla potential som ansvarsfulla medborgare i
världen”.
7

