SYMBOLISKT RAMVERK
Allmänt
Symboliskt ramverk har följande syften
•
•
•
•

att skapa tillhörighet och gemenskap
att ge en struktur i verksamheten
att skapa en känsla av helhet och sammanhang
att utmärka vår identitet gentemot omgivningen

Vi är en kår med ursprung i flera av Sveriges äldsta scoutkårer, men vår verksamhet tar sikte på
framtiden. Det symboliska ramverk vi använder har noggrant övervägts för att ta tillvara på så
många traditioner och gamla symboler som möjligt, men samtidigt ha en genomarbetad helhet.
Sammantaget skall vårt symboliska ramverk kännas tydligt och lätt att använda.
Syftet med detta dokument är att på ett konkret sätt involvera varje medlem, eller intresserade
utomstående, i vårt symboliska ramverk. Här nedan regogörs de mest grundläggande delarna av
kårens och varje avdelnings symboliska ramverk. En hel del har dock utelämnats. Varje avdelning
har i olika utsträckning fanor, invigningar och andra traditioner som på grund av sin omfattning
eller permanenta beskaffenheter inte kan anges här. Därtill finns en lång rad mindre detaljer inom
varje avdelning som ej heller listats.

Kåren
Namn: Wallinum

Symbol

Färger

Vit

Svart

När kårsymbolen
används på mörk
bakgrund.

När kårsymbolen
används på läder och
naturträ.

Rop:
KO: Höj ert rop!
Övriga: Scouters hop!
Stil och pli är våran vana
Högt vi bär Wallinums fana
Väpnarkedjan den är sluten
Vi ska aldrig se den bruten
Genom prövningar består
Stärkt och härdad denna kår
Tryggt vi följer skogens led
Enligt anrik hävd och sed
KO: i!
Alla: WALLINUM VÄPNARNA!
Kårens symbol i varierande färger
Marinblå
Gul

När kårsymbolen
används som logotype,
brevhuvud och
liknande.

När kårsymbolen
används på fanor och
banér.

Användade av kårens grundfärger:
• Kårhalsduken – mossgrön med carolinerblått kantbant.
• Kårfanor – Dimensioner: 3x4. Mossgrönt: botten. Carolinerblå: en skansform i dukens mitt
samt ett vågrätt band ¼ av dukens höjd längs hela bredden.
• Kårrbanér – Dimensioner: 1x3, spetsig nedtill. Mossgrönt: botten. Carolinerblå: en
skansform i dukens mitt samt ett lodrätt band 1/3 av dukens bredd längs hela höjden.

Utmanaravdelningen
Namn: Karolinerna

Symbol

Sölja

Rop:
En storm tar vid
Karoliner till strid
Har vi fart?
Det är klart!
Vitögat vi nalkas snart!
Dorska later vi utplånar
Stormropet på X dånar
Skarpa systrar – Vassa bröder
har seniorerna som glöder
Ka-ro-linerna!
(X=platsen där laget ropar/variant därav med två stavelser)
Mötesceremoni:
• Avdelningen ställer upp i ring.
• Alla håller i varsin tändsticka.
• AL/mötesansvarig tänder sin tändsticka och passerar lågan medurs i kedja till sista person i
ringen.
• Siste person tänder ljuset i ringens mitt.
• Avdelningsrop.
•
•
•

Alla sätter pekfingret mot burkens kant
Burken lyfts tillsammans och placeras över ljuset, som snart slocknar
AL säger 'Godnatt scouter.'

Äventyraravdelningen
Namn: Spanarna

Symbol

Sölja

Tjuren

Spoven

Rop: (varje patrull ropar sitt eget namn)
Kille kille, Kille kille
Watch Watch Watch
Key or King, Kakum Va
Hey Ha, Hey Challma
Hey challma pollevama
Hey Ha, Hey Challma
Hey challma polleva
Vargen
Korpen
Tjuren
Spoven
Uven
Spanarna!
Patruller
Vargen

Korpen

När månen skiner vid
dagens slut
jagar flocken med
isande tjut
med blixtrande ögon
och skarpa klor
så kom ej för nära där
Vargarna bor

Skriar högt i alla väder
Nog med Varg och
Lever längs med flod
Fruktad är vår svarta
Korpar slappa
och jokk
fjäder
Vi tar Matadorens
Överlistar Vargens
När vi Vargens byte
kappa
flock
norpar
Stör oss ej med hot och Osedd vi mot målet
har ni slagits utav
hets
smyger
Korpar
klöv har kraft och horn Snabbare än Korpar
har spets
flyger
Kri kri Korpen!
Slagna Tjurars vrede
Vargen Vargen Vargen!
PL: Vi är starkast!
sjuda
Övriga: Starkast!
När vårt segerrop hörs
Alla: Vi är Tjurar!
ljuda
PL: Framåt ska
Alla: Spovarna!
Mötesceremoni:
• Avdelningen ställer upp i ring.
• AL tänder en lykta och hänger den på sitt högra lillfinger.
• Passerar den vidare medurs i ringen*, samtliga bär lyktan på höger lillfinger.
• AL tar emot lyktan igen och placerar den på golvet i ringens mitt.
• Avdelningsrop.
• Patrullrop i ordningsföljd.
•

AL blåser ut lyktan med orden 'Godnatt scouter.'

*Egna rörelser, säregna för respektive patrull, kan eventuellt förekomma vid passerandet av lyktan.

Upptäckaravdelningen
Namn: Drabanterna

Symbol

Sölja

Rop:
AL: Vilka är vi?
Alla: Jo!
Hjorten snabb och lätt
Rået hittar rätt
Renen alltid fjället trogen
Älgen som är kung i skogen
Dra-ban-ter-na!

Patruller
Hjorten

Rået

Vassa horn har vår
Rået skrider alltid tidigt
patrull
Skuttar framåt stolt och
Kämpar för sin äras
smidigt
skull
Upp på ängen, stig
Vårat rop i vinden
bland snår
rungar
Känna till vi väl förmår
Över nejd och skogens
dungar
Rååett!

Renen

Älgen

Enad uti fröjd och strid Kungen över skog och
Upp på fjällets höjd ur
mark
lid
Tuggar sälg och gnager
Dundrar genom dal och
bark
jokk
Vi tar kliv med värdigt
Inget hindrar hjordens
mak
skock
Stångas hårt med
hornens brak
Ren-ar-na!
Älgen Älgen Älgen!

Vi är Hjorten!
Startceremoni:
• Avdelningen ställer upp i ring.
• Varje PL* hugger i sin patrull-yxa i kubben. Ordningsföljden är Hjorten, Rået, Renen, Älgen
• AL hugger i svärdet i kubbens mitt
• Avdelningsrop.
• Patrullrop i ordningsföljd.
•
•

Yxorna dras ur kubben i samma ordning som de höggs i.
AL drar ur svärdet med orden 'Godnatt scouter.'

*Vid dennes bortfall träder VPL, därefter annan scout in istället.

Spåraravdelningen
Namn: Stadslöparna

Symbol

Sölja

Räven

Ekorren

Rop:
Genom stadens gator far vi
Ut till skogens salar drar vi
Springer fram på löparspår
i Wallinum-Väpnarkår
vi är snabbast – ja
Stads-löp-ar-na!

Patruller
Hinden

Tärnan

Vistas glad i skogen
Ovan Rävar, Fnatt och Dagtid sover vi i grytet Klättrar gör vi hela dan
fritt
Hindar
Nattlig är vår jakt på Upp i tall och ner i gran
Löper fram i ädel skritt
Glider vi på havets
bytet
Skuttar djärvt och styr
Vinden bär på ropets
vindar
Med ett hopp är rovet
med svansen
dön
Spejar, ryttlar, dyker
fällt
Alltjämt håller vi
Över bygd och lunden
snabbt
Gnagar-skrovmål var
balansen
grön
Våran kraft skall ej ge
beställt
tappt
Ekorrarna!
Vi är Hinden!
Seglar fram bland
Vem är hurtig
nattens stjärnor
slug och snäv?
Vi ska framåt – vi är
Räv Räv Räv
Tärnor!
Mötesceremoni:
• Avdelningen ställer upp i ring.
• AL tänder en lykta och säger sitt namn.
• Passerar därefter lyktan medurs
• Personen som tar emot lyktan säger sitt namn med tillägget 'jag fick lyktan av *AL's namn*.'
• Upprepning av förre personen i ringen följer hela kedjan
• AL tar emot lyktan igen och placerar den på golvet i ringens mitt.
• Avdelningsrop.
•
•

Valspråk och lösen.
AL blåser ut lyktan med orden 'Godnatt scouter.'

