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!

Shelty
SHELTY mærket kan du erhverve efter følgende regler:
•
•
•
•
•
•
•

Du overnatter i en shelter
1 gang hver måned i et helt år (12 månedlige overnatninger på 12 måneder)
Det skal være officielt godkendte sheltere
Det kan godt være en shelter på en spejdergrund (aftalt med din spejderleder)
Du må kun sove i den samme shelter 1 gang
Shelteren må ikke lukkes af med presenning.
Du kan ikke tage et SHELTY mærke samtidig med SNORKY mærket.

nOphOny
Dette mærke bringer dig tilbage i tiden, hvor dine forældre var børn eller unge. En tid hvor man
forlod hjemmet for at lege eller opsøge sine venner. Man gik eller cyklede hen for at se om de var
hjemme. Det var også en tid, hvor man ikke blev forstyrret hele tiden og blev afkrævet et svar om
dit og dat.
En tid hvor man kunne være sig selv - helt alene.
Regler for at tage mærket:
Du må ikke åbne din telefon i 30 dage. Hvis du har en tablet som kan bruges som telefon, gælder
det også denne. Dine venner må godt ringe hjem til dig på jeres fastnettelefon eller en af dine
forældres telefoner, hvis det bliver nødvendigt, for at lave en aftale. Ellers kan de jo sende dig et
brev. Da dette mærke omhandler din mobiltelefon, må du godt bruge din computer til alt andet
end telefoni. Skulle der opstå en nødsituation, hvor du på grund af livstruende omstændigheder
eller sygdom skal have fat i en læge eller skadestue sættes reglerne selvfølgelig på stand by.

NoNety
I lighed med nOphOny, har du muligheden for at opleve, hvordan det var at leve da dine forældre
var unge. Det er godt 20 år siden, Internet blev alle mands eje.
Reglerne for at tage mærket:
Du må ikke gå på internettet i 30 dage. Ingen sociale medier, ingen mails, ingen nyheder (læs en
avis), ingen snak. Hvis du er afhængig af at modtage mails fra skolen vedr. lektier eller gå på
skolens intranet for samme, er det selvfølgeligt tilladt. Og selvfølgelig også hvis skolen fordrer at
du skal søge oplysninger for løsning af skoleopgaver. Men kan Du få besked i skolen er det
selvfølgeligt optimalt.

Eat Out
Eat Out kan du tage ved at spise mad tilberedt på bål en gang om måneden i et år. Måltidet skal bestå af en
hovedret med mindst to forskellige elementer, som bliver lavet på bål - fx jægergryde og ris. De 12 måltider
skal være forskellige. De skal laves på bål, og ikke på fx stormkøkken.

Dyppert-mærket
For at få mærket skal man ud at bade en gang hver måned i et helt år.
•
•

Man skal under vandet med skuldrene.
I løbet af året skal man deltage i badningen mindst 10 gange.

