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0versigt over uofficielle mærker som kan tages i 1. Helsingør. Spejderens grenleder skal altid 

informeres INDEN op start af et forløb vedrørende et af disse mærker. 1. Helsingør afholder gerne 

udgifterne til disse mærker, det er dog spejderens eget ansvar at indkøbe mærket og sende bilag 

til gruppens kasserer på mail. I tilfælde hvor en hel gren sammen tager et mærke (som fx BIKY), er 

det lederens ansvar at indkøbe mærker til grenen. Der findes link til køb af mærker på 

mærkelex.dk 

________________________________________________________________________________ 

 

24 Timer i Sovepose - egnet fra 6 år 

Har din patrulje brug for mere sammenhold, eller brug for at lære en 

anden patrulje bedre at kende? 

”24 timer i sovepose” får spejderne til at samarbejde om mange ting, 

da alle har et "bevægelseshandicap". 

Hvordan laver vi mad? Hvilke aktiviteter kan man lave i en sovepose? 

Udforsk det hele med din egen patrulje eller flere patruljer sammen. 

Mærket kan tages i et spejdertelt, shelter eller i spejderhytten. 

Reglerne er meget simple: Man skal være i sin sovepose i 24 timer. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

BIKY – egnet fra 6 år 

BIKY mærket kan du tage, hvis du cykler til og fra de ugentlige 

spejdermøder i et helt år. 

Det vil sige at skal du på lejrtur kræves det ikke at du cykler. 

Husk at give din spejderleder besked på at du er gået i gang med at 

tage BIKY mærket. 

 

________________________________________________________________________________ 
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SHELTY – egnet fra 8 år                                                              

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. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

SNORKY – egnet fra 10 år 

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. 

   

________________________________________________________________________________ 

 

Baconmærket – egnet fra 10 år 

Baconmærket opnås på følgende måde, og foregår over et døgn. Der 

skal indgå bacon i alle retter  

på et døgn. Hvor kreativ man vil blive med ingredienser og tilbehør, 

er op til de enkelte patruljer/personer som deltager. Der kan også 

laves drikkelse med bacon. Herunder er der lidt inspiration til 

hvordan en ”bacon-dag” kunne se ud. 

Morgenmad – æg, pølser, vafler og bacon. Frokost – baconbomber (2 stk. ristet toastbrød, med 

røræg og ost i mellem og pakket ind i bacon -herefter i ovnen). Aftensmad – Tre retters – forret, 
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bacon bites og bønner viklet i bacon – hovedret, baconburgere med fritter og dessert, vaffelis med 

chokoladesove, guf og baconkrisp. Drikkelse – Banansmoothie med ristet baconstykker. 

Rækkefølgen af menuerne har ingen betydning, så baconmærket kan sagtens opnås ved en 

spejderovernatning, hvor der sluttes af dagen efter med enten morgenmaden eller frokosten. Det 

hele skal bare klares i tre efterfølgende måltider. 

Baconmærket må meget gerne opnås samtidigt med fysiske aktiviteter, så de kalorier som 

kommer ind, også bliver forbrændt. Baconmærket er ikke den sundeste spise, men smager nu 

godt og er en sjov oplevelse 

________________________________________________________________________________ 

 

SPEJD365 – egnet fra 6 år 

For at tage Spejd365 skal spejderen gå med spejdertørklæde i et år. 

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 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.  

__________________________________________________________

______________________ 

Sovepose365 – egnet fra 6 år 
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Sovepose 365 er et spejdermærke til dig, som gerne vil have en spændende udfordring i et år. For 

at tage dette mærke skal du sove i din sovepose (og/eller lagenpose) i et helt år. Altså hver nat. 

Mærket er let og sjovt at tage, men der er dog nogle få regler som du skal følge. 

 

Regler: 

 Du skal sove i soveposen 365 dage ud af 400, det vil sige at du har 35 ”bufferdage” i løbet 

af året, hvor du ikke behøver at sove i din sovepose. 

 Du må gerne lyne din sovepose op i siden, så der ikke bliver for varmt. Så længe du stadig 

er i soveposen. 

 Du må selv bestemme om du tager mærket i sovepose eller lagenpose. 

 Mærket kan tages både inde og ude. 

 Mærket kan tages i alle former for soveposer. 

 Det tæller ikke for en bufferdag, hvis du låner en vens sovepose. 

 Der må gerne vær lynet flere soveposer sammen. 


