spejd 365 - Tørklædemærket
Hvornår skal du bære dit tørklæde?
Spejdertørklædet skal altid bæres synligt, 365 ud af 400 dage – også til f.eks. barnedåb, eksamen, på
arbejdet eller i skolen.
Tørklædet skal bæres rundt om halsen, og være bundet som et spejdertørklæde. Dette betyder, at man
f.eks. ikke kan bruge sit tørklæde som hårbånd eller bandana.
Hvornår behøver du ikke bære dit tørklæde?






Når du sover.
Når du er i bad eller er i vand (i svømmehallen, på stranden).
Hvis du er i en situation, hvor det påkræves, at du bærer en type påklædning eller uniform, som ikke
tillader, at du har spejdertørklæde på.
Fx i diverse sportsgrene, militæret eller som medarbejder i et supermarked.
Hvis der er en sikkerhedsrisiko ved at have tørklædet på.
Hvis du vælger at bruge 1 af dine i alt 35 bufferdage.

Shorty-mærket kortebukser
For at tage shorty-mærket, skal du have korte bukser på et helt år til alle spejderarrangementer!
ALLE møder og ALLE ture !!
 Du må godt have ”lange underbukser/gamacher” på under, blot de kun går til ”over knæet”
 Ligeledes må du bære regnbukser i samme længde
 Du må gerne have lange strømper på, men de skal gå til ”under knæet”
 Du må bærer kilt, nederdel eller kjole, bare knæet er bart

Viking-mærker kortebukser ekstrem
Samme regler som shorty-mærket men korte bukser et helt år 24/7 det vil sige ALTID
DU KAN IKKE TAGE SHORTY OG VIKING MÆRKET SAMTIDIG

SKJORTY-mærket uniform på et helt år ALTID
SKJORTY mærket tages ved at gå i spejderuniform 1 helt år 365 dage ud af 400 dage. Du har 35 bufferdage
Regler: Så snart man er ude for hjemmet, skal uniformen være på.
Tørklædet skal være synligt ellers samme regler som tørklædemærket.

SNORKY-mærket sov i telt et år
SNORKY Mærket kan man tage ved at sove udenfor i telt i et år.
Helt præcist 365 dage ud af 400!
Du kan undtagelsesvis på en spejderlejr sove i bivuak eller shelter.
Du har 35 bufferdage

SOVEPOSE–mærket
sov i din sovepose i et år
For at tage sovepose 365 skal man sove i sin sovepose (og/eller lagenpose) Man kan både sove inde og
ude, og man må lyne sin sovepose op, så længe man stadig ligger i den.
Der er noget helt specielt over at sove i sovepose, og sover du hos en ven, behøver du ikke tænke på, om
du skal slæbe dynen med!

