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  Frimärkeskort   
   
  
 
 
Frimärkets namn  

Orienteraren I (JSC) 
 

(Märke ej klart, bild 
karta compass ?) 

 Program: Vårt Friluftsliv  Märkesbeteckning 

 Tänkt gren: JSC  <nr > 
 Skapat av : Niklas Hellberg, Rikard B, Åsa J, Peter G, Johan D  
 När: 2002-04-22 

 Uppdaterat senast: 2002-05-28 

Beskrivning av märket  
Orienteraren är ett märke för dig som tycker om att komma rätt! Du kommer få lära 
dig mer om kartan och hur kompassen används.  
 Uppgifter 

Vad Underskrift 

Du har deltagit i DM i orientering.  

Du kan ta ut en kompasskurs. 
 

 

Du kan följa en kompasskurs.  

Du kan de flesta karttecken på en vanlig 
orienteringskarta.  

 

Du vet vad ekvidistans står för och hur det fungerar.  

Du har tagit reda på din steglängd i olika terränger.  
 

 

Du kan ta reda på vart norr är utan att använda 
kompass.  
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Frimärkets namn  

Orienteraren II (PSC) 
 

(Märke ej klart, bild karta 
compass ?) 

 Program: Vårt Friluftsliv  Märkesbeteckning 

 Tänkt gren: PSC  <nr > 
 Skapat av : Niklas Hellberg, Rikard B, Åsa J, Peter G, Johan D  
 När: 2002-04-22 

 Uppdaterat senast: 2002-05-28 

Beskrivning av märket  
Orienteraren II är ett märke för dig som inom patrullen ser till att ni kommer rätt ! Du 
kommer få lära dig mer olika kartor, hur man lägger en orientering, vad rikets nät är 
för något och prova på att göra en enklare orientering i mörker.   
 

Uppgifter 

Vad Underskrift 
Du har deltagit i DM i orientering.  

Du har lagt ut en orientering för t ex patrullen. 
 

 

Du vet vad det finns för olika typer av kartor och 
kan orientera efter de vanligaste typerna av kartor. 

 

Du vet hur rikets nät fungerar.  

Du har genomfört en nattorientering.  

Du har tagit ut din steglängd i olika terränger.   

Du har tränat på avståndsbedömning.    

 



  Sidnummer 
 3 (7) 

  Frimärkeskort   
   
  
 
 
Frimärkets namn  

Orienteraren III (SSC) 
 

(Märke ej klart, bild 
karta compass ?) 

 Program: Vårt Friluftsliv  Märkesbeteckning 

 Tänkt gren: SSC  <nr > 
 Skapat av : Niklas Hellberg, Rikard B, Åsa J, Peter G, Johan D  
 När: 2002-04-22 

 Uppdaterat senast: 2002-05-28 

Beskrivning av märket  
Vill du bli säker på att alltid komma rätt, öka dina kunskaper i orientering för att 
kunna lägga ut en orientering för yngre scouter eller kanske är du bara intresserad av 
orientering så är detta märket för dig!  

Uppgifter 

Vad Underskrift 
Du har deltagit i DM/SM i orientering.  

Du har lärt/tagit reda på  olika typer av projektioner. 
 

 

Du har genomfört en nattorientering med endast en 
lykta som lyskälla. 

 

Du vet hur du kan kompensera för missvisning.   

Du kan krysspejla.   

Du kan räkna ut vinkeln mellan RGr90 och norr 
(Mediankonvergens) 

 

Du har tränat på avståndsbedömning.    

 


