
 HØRUPHAVSPEJDERNE   

DEN RØDE TRÅD 

Mærker Mikro Mini Junior Trop Klan 
 

FÆRDIGHEDSMÆRKER o.lign. 
Kilometermærker 5 km 10 km 

15 km (laver eget 
mærke) 
20 km 

20 km  
- hvis de ikke har 

nået det som mini 
30 km  
- hvis de er klar til 

det. 

50 km 
75 km 
100 km 

50 km 
75 km 
100 km 

Færdighedsmærker Klar dig selv 
 

Bål 
Kniv 
Sav 
Klar dig selv 
Førstehjælp 
 

Telt 
Økse 
Pioner 
Stormkøkken 
Førstehjælp 

Pioner 
Stormkøkken 
Udvidet førstehjælp 

Pioner 
Udvidet førstehjælp 
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FORLØBSMÆRKER 
Klar dig selv Basis Basis Udvidet Udvidet 

Ekspert 
Ekspert 

Pioner  Basis Basis 
Udvidet 

Udvidet 
Ekspert 

Ekspert 

Natur Basis Basis Udvidet Udvidet 
Ekspert 

Ekspert 

Udeliv Basis Basis Udvidet Udvidet 
Ekspert 

Ekspert 

Orientering Basis Basis Udvidet Udvidet Ekspert 
 

Kommunikation  Basis Udvidet Udvidet Ekspert 
 

Sø og Strand  Basis Udvidet Ekspert Ekspert 
 

Klima Basis Basis Udvidet Udvidet 
Ekspert 

Ekspert 

Kultur og 
Samfund 

 Basis Basis Udvidet Ekspert 
 

Leg og Drama Basis Basis Udvidet Udvidet 
Ekspert 

Ekspert 

Håndværk Basis Basis Udvidet Udvidet 
Ekspert 

Ekspert 

En god kammerat  Basis Basis Udvidet Ekspert 

Sundhed Basis Basis Udvidet Ekspert Ekspert 

Bro, balance, 
respekt og 
optimisme 

  Udvidet (start på 
mærket i slut juniortid) 

Udvidet (afsluttes i start 
af tropstid) 
Ekspert (slut) 

Ekspert 
Senior/Leder bro-
mærket 
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SPEJDERMETODER 
Patruljeliv 

 Se særskilt skema Se særskilt skema Se særskilt skema Se særskilt skema Se særskilt skema 
Overnatningsform 
 Hytte/telt +shelter +bivuak (under 

vejledning) 
Alle former Alle former 

Medbestemmelse og ansvarlighed 

Formålet er at:         Flytte grænser - ved at støtte under hele processen og puffe lidt. 
                                    Giver ny energi, som forplanter sig til andre. 
                                    Acceptere at man siger fra og hjælpe videre 

 Kommer med ideer til hvad 
vi vil lave og føle at de 
bliver brugt (lederstyret) 

Kommer med ideer til 
møder/aktiviteter og de 
bruges til program-
lægning (lederstyret) 

Leder kommer med eks. et 
mærke, der skal tages – 
spejderne kommer med 
ideer til vejen derhen 
(leder vejleder) 

Spejderne idegenererer, 
planlægger og 
gennemfører. Lederne 
laver møder indimellem, 
sætter mål og følger op. 
(leder vejleder) 
 

Ide-genererer projekt, 
planlægger, gennemfører 
og evaluerer. 
 

Learning by doing 

 Gør det selv – gerne under 
vejledning 
Lederne lærer spejderne 
princippet 
 

Gør det selv – gerne under 
vejledning 
Lederne sætter spejderne i 
gang med at gøre det selv 
(vis først – vejledning) 
 

Gør det selv – gerne under 
vejledning 
Prøv det (under opsyn) 
 
 

Gør det selv – gerne under 
vejledning 
Give sig selv udfordringen 
ved at løse opgaven 
(under vejledning) 
 

Gør det selv 
 

Oplevelser 

 alle går fra møde/aktivitet 
med en god oplevelse og 
med et smil på læben 

alle går fra møde/aktivitet 
med en god oplevelse og 
med et smil på læben 

alle går fra møde/aktivitet 
med en god oplevelse og 
med et smil på læben 

alle går fra møde/aktivitet 
med en god oplevelse og 
med et smil på læben 

alle går fra møde/aktivitet 
med en god oplevelse og 
med et smil på læben 
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Værdier 

Formålet er:              at give 100% i nuet – respektere at det kan være meget forskelligt hvor mange ressourcer man kan investere. 
 

 Have kendskab til hvad 
værdier er 

Personlige værdier - 
indsigt 

Andres værdier - indsigt 
 

Forståelse og respekt for 
egne og andres værdier 

Arbejde grundigt med 
værdierne 

Aktiviteter og færdigheder 
 Give opgave under støtte 

og vejledning Flytter 
grænser langsomt 

Inddrage dem i opgaven 
og løsningen - senere løse 
selv – under vejledning 

Inddrages i idegenerering, 
får opgave,  løser selv 
(lederen er synlig), 
evaluerer sammen med 
leder  

idegenererer, planlægger, 
gennemfører, evaluerer 
(lederen er vejleder), 

Gør det selv 

Friluftsliv 

 Udeliv 
Miljøbevidsthed – samle 
affald og kende betydnin-
gen 

Udeliv 
Større indsigt i 
konsekvenser ved 
uhensigtsmæssig 
udnyttelse af naturen 

Udeliv 
Stort fokus på naturen og 
brug af den. Efterlade den 
bedre…. 

Udeliv 
Stort fokus på naturen og 
brug af den. Efterlade den 
bedre…. 
Alternative løsninger på 
energiudnyttelse o.lign. 

Udeliv 
Som trop og udvikle 

Samfundsliv 

 Får ansvar for familiens 
hverdag og glæde andre 
(eks. tegning til syg, 
plejehjemstur) 
…Leder hjælper 

Tage ansvar for familiens 
hverdag og glæde andre 
(eks. tegning til syg, 
plejehjemstur) 
…Leder hjælper/vejleder 

Kunne se og evt. tage 
stilling til 
samfundsopgaver. 
(nationnalt) 
Ledervejledning/ 
hjælp 

Kunne tage aktivt stilling 
til samfundsopgaver 
Nationalt/ 
Internationalt 
(ledervejledn.) 

Tage aktivt del i det 
nationale og internatio- 
nale  samfunds 
udfordringer 
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Patruljeliv 

P
a

tr
u

lj
en

 Ca. 5 spejdere 
Ingen PL, men gerne en i 
patruljen, som har sær-

lige opgaver 

Ca. 6 spejdere 
PL-rollen går på skift. 

PL videregiver opgaver. 

Ca. 7 spejdere 
PL-rollen går evt. på skift. 
PL videregiver opgaver og 
instruerer i overskuelige 

ting. 

Ca. 7 spejdere 
Fast PL. 

Kan selv afholde møder 
og tage på patruljeture. 

Klan/Sjak 
Arbejder selvstændigt. 
Alle er ansvarlige for 

arbejdet. 

V
o

ks
en

-k
o

n
ta

kt
  

Ved alle møder og 
arrangementer 

 

Ved alle møder og 
arrangementer 

 

Ved alle møder og 
arrangementer 

Tropsmøder, -ture og -
weekends. 

Besøg på patrulje-møder. 
PL-patruljemøder, -ture, -

weekends. 
Personlige samtaler med 

PL/TL 

 

Lederen er en af 
seniorerne. 

Le
d

er
ro

lle
n

 

Tage initiativ, formidle og 
inspirere. 

Tage initiativ, formidle og 
inspirere. 

Tage initiativ, formidle og 
inspirere. 

Tage initiativ, formidle og 
inspirere. 

Tage initiativ, formidle og 
inspirere. 

 

Planlægge, støtte, lytte, 
trøste, stimulere og være 

et godt eksempel. 

 

Planlægge, støtte, lytte, 
trøste, stimulere og være 

et godt eksempel. 

 

Planlægge, støtte, lytte, 
trøste, stimulere og være 

et godt eksempel. 

 

Planlægge, støtte, lytte, 
trøste, stimulere og være 

et godt eksempel. 

 

Sikre koordinering og  
være et godt eksempel. 

  

Opmuntre og motivere. 
 

Hjælpe, opmuntre og 
igangsætte. 

 

Vejlede, opmuntre og få 
tingene til at gro. 

 

Vejlede og igangsætte. 

 

Give mulighed for at 
opleve, opdage og 

eksperimentere 

 

Give mulighed for at 
opleve, opdage og 
eksperimentere og 

udforske. 

 

Give mulighed for at 
opleve, opdage og 
eksperimentere og 

udforske. 

 

Give mulighed for at 
opleve, opdage og 

eksperimentere samt 
udforske. 

 

 

Give muligheder for valg. 
 

Give mulighed for valg og 
lade minierne drage egne 

erfaringer. 

 

Give mulighed for 
medindflydelse og 

evaluering. 

 

Sikre medindflydelse og 
evaluering. 

 

Sikre evaluering. 
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FORLØBSMÆRKER: 

KLAR DIG SELV  

Basis:  

VEJLEDNING 

I arbejdet med basismærket lærer spejderen selv at pakke sin rygsæk til en weekendtur, selv at planlægge, købe ind til og smøre sin madpakke og elementær 

førstehjælp. Spejderen lærer de basale ting for at kunne klare en dag uden mor og far. 

MÅL: 

Spejdere, der har fået basismærket: 

 Kan elementær førstehjælp 

 Kan pakke rygsækken til en weekendtur 

 Kan skrive indkøbsseddel, købe ind og administrere pengene i denne forbindelse for at kunne smøre madpakke og ordne køkkenet bagefter 

  Kan hjælpe til med at rydde op, holde orden og passe på sine ting (”ansvar for andre og sig selv”). 

  Kan bruge nogle af sine personlige mål til daglig brug. 

  Kan hjælpe med at pakke fællesgrej til weekendtur. 

  Kan modtage og videregive en besked. 

  Har en god personlig hygiejne 
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