Specielle mærker
Spejd365 – Mini, junior, trop og klan
For at tage Spejd365 skal spejderen gå med spejdertørklæde i et år.
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
butterfly - medmindre man samtidigt også har et tørklæde på rundt om halsen.
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 – Junior, trop og klan
For at erhverve dig et SHORTY mærke, skal du gå i korte bukser i et helt år!
TIL ALLE SPEJDER ARRANGEMENTER! Alle møder og alle ture! Du må godt have "lange
underbukser" på indenunder, blot de kun går til "over knæene". Ligeledes må du bære regnbukser i
samme længde. Desuden må du have lange strømper på, som må gå til "under knæene". Du må
også godt have gamacher på. Om du i stedet bærer kilt, nederdel eller kjole, må du selv om.
Du kan ikke tage et VIKING eller SCOTTY mærke samtidig med SHORTY mærket.

SKIRTY – Junior, trop og klan
Skirty er pigespejdernes modtykke til shorts- og vikingemærket. Tag på lejr, tænd bål, byg med
rafter ligesom du plejer - nu bare i nederdel!
Spejderoutfit og friluftstøj er tit maskulint og 'nørdet', så ved at tage Skirty udfordrer du din egen
lejrpåklædning og beviser at spejder sagtens kan være feminint OG praktisk samtidig.
For at have ret til at bære Skirty skal du gå med nederdel (eller kjole) til alle spejderarrangementer i et år. Det er
tilladt at have strømpebukser, leggins eller cykelshorts inden under.
Det er også tilladt at have regnbukser ud over i nødstilfælde - men naturligvis bedst med en regn-nederdel! Og så
skal man selvfølgelig sove i natkjole:-)
Undtagelser er kun tilladte i tilfælde hvor nederdelen er for farlig påklædning i forhold til aktiviteten - som fx ved
klatring/rappelling el. lign. Dette bestemmes af den aktivitetsansvarlige.
Vil du X'e Skirty, så tager du det bare med bare ben...
Hotpants/cykelshorts til over knæet og strømper til under knæet er dog tilladt.

VIKING – Trop og klan
Reglerne er det samme som til SHORTY mærket! DOG skal du have korte bukser på i et helt år
ALTID! Også til konfirmationer, bryllupper o.s.v.
Du kan ikke tage et SHORTY mærke samtidig med VIKING mærket.

SNORKY – Trop og klan
For at tage SNORKY Mærket skal man sove udenfor i telt i et år. Helt præcist 365 dage ud af 400!
SNORKY mærket tages ved at sove i telt. Du kan undtagelsesvis på en spejderlejr sove i bivuak eller
shelter. Du kan ikke tage et SNORKY mærke samtidig med SHELTY mærket.

SHELTY (fælles) - Junior, trop og klan
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.

mini SHELTY (fælles) – Mikro, mini og junior
Man skal overnatte i en offentlig SHELTER en gang i hver en årstid
EFTERÅR, VINTER, FORÅR, SOMMER - I bestemmer selv rækkefølgen
Man må kun sove i den samme shelter en gang.
mini SHELTY kan ikke tages samtidig med et org. SHELTY eller et SNORKY mærke.

