
Ceremoni vid upptagning av scouter 
gäller för scoutverksamheten 
i Frälsningsarméns Ungdomsförbund 
 
Låt scoutupptagningen bli ett vackert och värdigt minne! 
Ledaren = den som förrättar upptagningen. 
 
Upptagning av spårarscouter 
 

1. Upprop (placering enligt överenskommelse) 
2. Scoutlagen läses av en ledare eller äldre scout. Den sju ljusen tänds, gärna av 

en scout. 
3. Kort tal riktat till den (de) blivande spårarscouten(-erna) 
4. Spårarscouten (-erna) erhåller diplom och gruppmärket. 

Ledaren gör scouthälsningen och säger: ”Var redo!” (Valspråket). 
Spårarscouten (-erna) gör scouthälsning och svarar: ”Alltid redo!” (Lösen). 

5. Spårarscouten (-erna) hälsas välkommen (-na) som medlem (-mar) i …. scoutkår, 
Frälsningsarméns scouter. 

 
 
Upptagning av upptäckarscouter 
 

1. Upprop (placering enligt överenskommelse) 
2. Scoutlagen läses, gärna av en eller ett par scouter. Den sju ljusen tänds, gärna 

av en scout. 
3. Kort tal riktat till den (de) blivande upptäckarscouten (-erna) 
4. Upptäckarscouten (–erna) erhåller diplom och gruppmärket.  

Ledaren gör scouthälsning och säger: ”Var redo!” (Valspråket). 
Upptäckarscouten (-erna) gör scouthälsning och svarar: ”Alltid redo!” (Lösen). 

5. Upptäckarscouten (-erna) hälsas välkommen (-na) som medlem (-mar) i … 
scoutkår, Frälsningsarméns scouter . 

 
Upptagning av äventyrarscouter 
 

1. Upprop (placering enligt överenskommelse) 
2. Kort tal riktat till den (de) blivande äventyrarscouten (-erna) 
3. Ledaren: Låt oss lyssna till scouternas lag! 
4. Scoutlagen läses, gärna av en eller ett par scouter. Den sju ljusen tänds, gärna 

av en scout. 
5. Ledaren: Vill du (ni) göra denna lag till din (er) egen? 
6. Scouten (-erna): Ja! 
7. Ledaren: Då uppmanar jag dig (er) att avge scoutlöftet! 
8. Scouten (-erna) gör scouthälsningen och avger scoutlöftet: ”Jag lovar att efter 

bästa förmåga följa scoutlagen”. 
9. Ledaren: Genom det löfte du (ni) nu har avgett är du (ni) upptagen (-na) till 

äventyrarscout (-er) i … scoutkår, Frälsningsarméns scouter. 
10. Scouten (–erna) erhåller diplom och gruppmärket.  

Ledaren gör scouthälsning och säger: ”Var redo!” (Valspråket). 
Scouten (-erna) gör scouthälsning och svarar: ”Alltid redo!” (Lösen). 

 



Upptagning av utmanarscouter 
 

1. Upprop (placering enligt överenskommelse) 
2. Kort tal riktat till den (de) blivande utmanarscouten (-erna) 
3. Ledaren: Låt oss lyssna till scouternas lag! 
4. Scoutlagen läses, gärna av en eller ett par scouter. Den sju ljusen tänds, gärna 

av en scout. 
5. Ledaren: Vill du (ni) göra denna lag till din (er) egen? 
6. Scouten (-erna): Ja! 
7. Ledaren: Då uppmanar jag dig (er) att avge (förnya) scoutlöftet! 
8. Scouten (-erna) gör scouthälsningen och avger scoutlöftet: ”Jag lovar att efter 

bästa förmåga följa scoutlagen”. 
9. Ledaren: Genom det löfte du (ni) nu har avgett är du (ni) upptagen (-na) till 

utmanarscout (-er) i … scoutkår, Frälsningsarméns scouter. 
10. Scouten (–erna) erhåller diplom och gruppmärket.  

Ledaren gör scouthälsning och säger: ”En gång scout!”. 
Scouten (-erna) gör scouthälsning och svarar: ”Alltid scout!”. 
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