Periodemærker
Der findes efterhånden en del "uofficielle" mærker, der kan tages af spejdere fra alle korps. Mærkerne er ofte
opfundet af enkeltpersoner, der har fået en god ide, og ideen har så spredt sig, nogle gange med lynets hast. Disse
mærker drejer sig alle om at gøre "noget" i en periode, typisk i et år.
Vi har her samlet de mærker, som vi kender til. Men der er sikkert nogle derude i spejderlandskabet, som vi ikke
har hørt om. Hvis det er tilfældet, så send en mail til spejdermuseet@stenlanderne.dk
Denne oversigt er udarbejdet af Stenlændernes Spejdermuseum, februar 2022.

SHORTY mærket
Opfundet 1. september 1999. Det ældste periodemærke. Mærket blev opfundet af et
medlem af 1. Glostrup Trop, DDS inden de tog til Grønland.
For at få SHORTY mærket skal du gå i korte bukser, som går til over knæene. Strømperne må gå til under knæene.
Du må gå med kilt/nederdel/kjole, gamacher og korte regnbukser. Du må godt have "lange underbukser" på
indenunder, blot de kun går til "over knæene". Men det er 12 måneder uden undtagelser, til alle
spejderarrangementer! Alle møder og alle ture.

VIKING mærket
Opfundet i 2001 af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS.
VIKING mærket tages efter de samme regler 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.

Viking Mærket
Opfundet af Radulf gruppe, DDS i ca. 2006
Da SHORTY/VIKING mærket ikke altid var lige let at opdrive, besluttede gruppen i
stedet at producere deres eget, som også kan tages af andre spejdere. I Radulf Gruppe
skal man minimum være tropsspejder for at kunne tage mærket, og gå med shorts (til
knæet) 365 dage i træk ud af 368 dage.

Viking – Kolde knæ
Opfundet i 2008/2009 af Ryds Gruppe DDS.
Mærkerne var oprindeligt håndsyede eller i krympeplast, men blev forud for Blå
Sommer 2009 lavet som stofmærke. Du tager mærket ved at gå i shorts i et helt år til
alle spejderaktiviteter.

De blå knæ
Fra 2010, opfundet af Erik Ejegod gruppe, DDS
For at erhverve mærket, skal man have bare knæ til alle spejderaktiviteter gennem et
spejderår, der regnes fra oprykningsdag/forældredag til næste års
oprykningsdag/forældredag. Knæene må ikke være tildækkede af tynde strømper,
regntøj eller lignende.

36 timers mærket
Opfundet i 2010, hvor De grønne Pigespejdere afholdt Unglederkursus
(patruljelederuddannelse). På kursets sidste dag var nogle af spejderne i forbindelse
med nedtagning af lejren vågne i 36 timer. Det besluttede man så at belønne med et
mærke.
I 2011 blev ideen brugt ved en pigespejderevent som en reklameaktivitet for
Unglederkurset, hvor man kunne være vågen i 48 timer, og derved "X'e" mærket.
For at få mærket, skal du holde dig vågen i 36 timer. Heraf skal hovedparten være i forbindelse med
spejderaktiviteter. Herunder gælder også transport til og fra arrangementer eller kurser eller andet. I løbet af de 36
timer er det tilladt at tage en powernap på max 20 minutter.
For at gøre mærket til Xtreme, og derved sætte et X på mærket, skal man holde sig vågen i 48 timer, med max 2
powernaps á 20 minutter. Mærket er ikke egnet til spejdere under senioralderen.

Dyppert
Fra 2012, opfundet af Birkegruppen, Stoholm, DDS.
For at få mærket skal du bade en gang hver måned i et år. Du skal under vandet
med skuldrene. I løbet af året skal du deltage i badningen mindst 10 gange.

Skirty - nederdelemærket
Opfundet i tiden op til Spejdernes Lejr 2012 af en grøn pigespejder, og inspireret af
SHORTY mærket ud fra tanken at pigespejdere går i nederdel. Mærket er til dig, der
ikke vil gå i shorts, eller bare synes, at man godt kan være pæn og praktisk samtidig.
Mærket kom i løbet af 2013. De grønne pigespejders formand Christina Palmstrøm
har taget mærket. Der er i øvrigt en del drenge/mænd, der tager det, og der er
udsprunget et kilt-mærke (SCOTTY) inspireret af Skirty.
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. For at gøre
mærket til Xtreme, og derved sætte et X på mærket, skal man tage det med bare knæ som SHORTY.Undtagelser er
kun tilladt i tilfælde, hvor nederdelen er for farlig påklædning i forhold til aktiviteten - som fx ved
klatring/rappelling el. lign. Dette bestemmes af den aktivitetsansvarlige.

SNORKY mærket
Opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS i 2013, da nogle spejdere fra Jylland
havde sovet udenfor i telt året rundt.
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 kan
ikke tage et SNORKY mærke samtidig med SHELTY mærket.
Nok det mærke, der har fået størst presseomtale.

Mærket er kommet i to varianter.

SHELTY mærket
Fra 2013, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS. SHELTY mærket
kan du tage, hvis du overnatter i en shelter en 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.

Spejd365
Opfundet på DDS-kurset SPARK 2 i Egemosecenteret 2013. Under en brainstorming
om den vildeste/sejeste/skøreste spejderoplevelse opstod ideen At gå med tørklæde i et
helt år! Det var inspireret af SHORTY og VIKING mærkerne, men det stod hurtigt
klart, at formålet skulle være at synliggøre spejderbevægelsen og at skabe dialog om det
at være spejder og samtidigt bryde med mange af de fordomme, der er om spejdere.
Du tager mærket ved at spejdertørklædet altid bæres synligt, 365 ud af 400 dage - også
til fx barnedåb, eksamen, på arbejdet eller i skolen. Tørklædet skal bæres rundt om
halsen, og være bundet som et spejdertørklæde. Dette betyder, at man fx ikke kan bruge sit tørklæde som hårbånd
eller butterfly - medmindre man samtidigt også har et tørklæde på rundt om halsen.
Du behøver ikke bære 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 kræves, at du bærer en type påklædning eller uniform, som ikke tillader, at du har
spejdertørklæde på, fx sport, militæret, ansat i supermarked eller hvis der er en sikkerhedsrisiko ved at have
tørklædet på.

SKJORTY mærket
Fra 2013. Opfundet en flok grønne pigespejdere fra patruljen "Læbestifterne" på
Unglederkursus i Vejle.
SKJORTY mærket tages ved at gå i spejderuniform i et helt år (365 dage ud af 400
dage). Så snart man er ude for hjemmet, skal uniformen være på. Må vaskes om
aftenen og skal på, når den er tør næste morgen, en gang om ugen. Tørklædet skal være
synligt på kroppen, men man må selv bestemme, hvor det skal sidde. Altså om det er
som pandebånd eller hvordan.

SCOTTY mærket
Fra 2014, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS. SCOTTY mærket kan du
tage, ligesom du tager et SHORTY mærke. Dog skal du bære kilt i stedet for shorts!

BIKY mærket
Fra 2014, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS. 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.

Skovskidermærket
Opfundet af seniorspejderne hos De Grønne Pigespejdere i Borup i 2014. Findes i 2
formater
Ideen opstod, da en spejder kom til seniormøde efter endnu en dag i gymnasiet og udtalte
”Hvad er der galt med folks fordomme om spejdere. De tror ikke vi laver andet end
snobrød over bål og skider i skoven…” Hvad der startede som en joke, blev hurtigt
kombineret med seriøse krav til ”skovskideriet” mht omgivelserne og hygiejne.
Du tager mærket ved at sætte dig ind og overholde forudsætningerne i sammenlagt 7 døgn
ude i naturen. De 7 døgn kan fordeles over flere små ture og overnatninger.
Forudsætninger for at være en ægte skovskider:
•Overholder god naturpleje i forhold til det, man efterlader
• Vælger sit sted med omhu
• Overholder god håndhygiejne – også når det er primitivt
Man kan X’e mærket på følgende måde:
DET BRUNE X: Dette X er en social begivenhed, hvor I som gruppe laver et pioner-lokum i skoven.
DET GRØNNE X: Man lærer om tingenes nedbrydelighed ved at grave to ens huller. Det ene fyldes med afføring
og toiletpapir og det andet med bind eller en ble. Se til hullerne efter hhv. 6 og 12 måneder og se hvad der er
tilbage.

DET SORTE X: Hvis man vil erhverve dette X skal man stå op alene en nat på en lejr og med eller uden lygte
benytte et muldtoilet til at forrette sin nødtørft.
DET RØDE X: Dette X er forbeholdt kvinder og udløses naturligt, hvis kvinden har haft menstruation, mens hun
erhvervede mærket.
DET HVIDE X: Dette X kan du smykke dig med, hvis du har prøvet at få frost i måsen, mens du erhvervede
mærket.
DET INTERNATIONALE X: Hvis du har taget hele eller dele af mærket i udlandet, kan du sy et X med farverne
fra landets flag, altså et X i flere farver.

24 timer i sovepose
Opfundet af Rungsted spejderne, DDS. Fra 2014.
”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. Man skal være i sin sovepose i 24 timer.

Hangout og Hangout365
Opfundet i 2015 af en DDS spejder.
Mærket er inspireret af SHELTY-mærket. Hangout kan
du tage ved at sove i hængekøje mindst én gang om
måneden i et år. Det skal være under åben himmel, presenning eller halvtag (fx shelter eller bålhytte) og det skal
være et nyt sted hver gang.
Hangout365 kan du tage ved at sove i hængekøje i et helt år (365 dage ud af 400). Reglerne er som Hangout, men
det behøver selvfølgelig ikke være et nyt sted hver nat.

Sovepose365
Opfundet i 2015 af 3 piger fra DDS.
For at tage dette mærke skal du sove i din sovepose (og/eller lagenpose) i 365 ud af
400 dage. Du må gerne lyne din sovepose op i siden, så der ikke bliver for varmt.
Mærket kan tages både inde og ude. Det behøver ikke være din egen sovepose og der
må gerne være lynet flere soveposer sammen

Kolle Kolle
Opfundet i 2015 af Rungsted spejderne, DDS.
For at få mærket skal man bo med sin gruppe/patrulje i spejderhytten i minimum 6
dage/nætter fra søndag til lørdag. Det må ikke være i en ferie. Man skal i løbet af ugen gå på
arbejde/ i skole, gå til diverse fritidsaktiviteter, lave lektier, købe ind, lave mad etc. Kort sagt
skal man med sine spejdervenner få en uge til at fungere sammen i hytten.

5P3jD3R
Opfundet i 2015 af en DDS spejder.
For at få mærket skal man have indgående kendskab til de største sociale medier: Facebook,
Instagram og Snapchat, samt aktivt kunne anvende dem i spejdersammenhæng. Være
opmærksom på risikoen ved at anvende sociale medier, og vide hvordan man komponerer
billeder mv.
Man skal have lavet mindst ét opslag på Facebook eller Instagram hvor man overvejer motiv og komposition (ved
billeder), overvejer hvilket sprog, man skal bruge, bruger relevante hashtags og herunder bruger hashtagget
#spejdermærker

Hiky
Fra 2015, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS.
Man tager mærket ved på 12 måneder at have 12 overnatninger på hejk, hvor man vandrer
minimum 10 km ud til en overnatningsplads, overnatter og går minimum 10 km hjem igen.
Der må overnattes i alle former for primitive overnatningssteder, stalde, hølofter, bivuakker
eller bare under åben himmel. Ud af de 12 overnatninger, må du max 2 gange sove i en shelter og max 2 gange i
telt. Der må ikke overnattes flere gange det samme sted. Du må godt tage på en længere hejk, men ved flere
sammenhængende overnatninger skal der være 15 km mellem hvert overnatningssted. Du kan ikke tage et HIKY
mærke samtidig med SNORKY mærket.

Dagbog
Fra 2015, opfundet af Stenlændernes Spejdermuseum, DDS.
Mærket skal tages af en patrulje i fællesskab, og kan tages på to måder. Den ene er at
besøge et Spejdermuseum til en workshop, hvor der ydes hjælp til at starte og
udsmykke en patruljedagbog. Den anden måde er at oprette en blog på Spejdermuseets
hjemmeside, og her skrive dagbogen. Dagbogen skal skrives over en periode på 12
måneder, der skal være mindst 12 indlæg, og hvert patruljemedlem skal mindst lave 2
indlæg.
Indtil mærket er fortjent kan ”Dagbog Aspirant”-mærket bæres.

Rulle-mærket
Fra 2015, opfundet af redaktørerne på Stenlændernes gruppeblad, Rullen.
For at få mærket skal du i løbet af et "Rulleår" (10 numre) skrive et spejderindlæg
på mindst 5 "Rulle-linier" i mindst 9 numre af Rullen.

nOphOny
Fra 2016, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS.
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
Fra 2016, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS.
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, er det selvfølgelig tilladt. Og
selvfølgelig også hvis skolen kræver, at du skal søge oplysninger på nettet for løsning
af skoleopgaver.

Junior 24 timer
Fra 2016, opfundet af Ølgod spejderne, DDS.
Ølgod Spejderne har lavet dette mærke til juniorerne, da de var misundelige på 36
timers mærket. Du skal holde dig vågen i 24 timer. Foregår under opsyn af lederne
hele døgnet. Mærket findes i to formater.

Shelter
Fra 2016, opfundet af folkene bag Hangout.
Shelter kan du tage ved at sove i shelter mindst én gang om måneden i et år. Det
skal være et nyt shelter hver gang, og shelteret skal være åbent i den ene ende.

Stargazer
Fra 2016, opfundet af folkene bag Hangout.
Stargazer kan du tage ved at sove under åben himmel mindst én gang om
måneden i et år. Du må gerne for eksempel have bivuakovertræk på soveposen,
men hverken telt eller tarp eller lignende - du skal kunne se stjernerne.

Off-the-grid
Fra 2016, opfundet af folkene bag Hangout.
Du skal tilbringe 48 timer ‘off-the-grid’ - det vil sige uden strøm, uden internet,
uden rindende vand og uden tag over hovedet. Du skal være udendørs alle 48 timer, så overnatning skal foregå i
telt, shelter, bivuak eller lignende.
Hvis du skal lave varm mad, må du kun bruge brændsel, som du umiddelbart ville kunne finde i naturen; det vil
sige træ, og ikke sprit, gas eller lignende. Du må ikke bruge nogen form for strøm – heller ikke batteridrevet.
Husk at have en telefon til nødstilfælde - men kun til nødstilfælde.

Eat Out
Fra 2017, opfundet af folkene bag Hangout.
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.

Kollektiv
Fra 2017, opfundet af folkene bag Hangout.
Kollektiv kan du tage ved at deltage i et kollektiv med andre spejdere i
spejderhytten. Det skal være minimum 5 overnatninger, og det må ikke være i en
ferie. Man skal bo sammen og gå i skole, lave lektier, tage på arbejde, hjælpes ad
med at handle ind, lave mad osv.

Scout college
Fra 2017, opfundet af Holbæk- og Regstrup Spejderne, DBS
For spejdere på 15 år og op. For at få mærket, skal alle deltagere have boet sammen i 7 døgn,
have deltaget i udførslen af madplan, ugeskema (hvem er her, hvornår), indkøbsliste og
rengøringsplan, have lavet mad minimum en aften og også selv have skrevet indkøbsliste hertil.

Regnbueismærket
Fra 2017, opfundet af 1. Rønne Trop og Flok, DDS. Ideen stammer tilbage fra en
gruppeweekend, hvor nogle overtrætte ledere blev enige om at forsøge at spise to liter is
på to timer. Siden har spejderne også fået lov til at prøve.
Kravet er at man skal spise to liter regnbueis på to timer. Man må gerne holde pauser
undervejs, men tiden stoppes ikke. Isen må ikke tøs op forinden, og der må kun tages en
liter ud ad gangen. Tilbehør til isen er ikke tilladt, og isen må ikke hakkes, blendes eller smeltes. Hvis man kaster
op undervejs, kan man ikke tage mærket.

Det fantastiske køkkenhold
Fra 2017, opfundet af Ølgod Spejderne, DDS.
Mærket kan tildeles dem, der mindst fem gange ved større arrangementer har hjulpet
med at lave mad. Mærket er lidt specielt som periodemærke, idet perioden indtil videre
er ”uendelig”, men vi har valgt at medtage mærket i oversigten alligevel.

One night stand
Opfundet af en gruppe elever fra Korinth Efterskole i 2017.
For at få mærket, skal du stå op en hel nat. Du må ikke sidde eller ligge ned fra kl.
00.00 til 05.30. Piger må gerne sidde ned og tisse en gang undervejs. Det er tilladt at
gå rundt. Hvis man vælter er det OK, men det må ikke misbruges…

Isbjørn
Fra 2017, og opfundet af Møn gruppe
Mærket til dem, der vil gå i shorts i 5 år.
Reglerne er nogenlunde de samme regler som viking, det varer bare i 5 år. Men det er
OK i perioden at lave nogle aktiviteter, hvor man ikke har shorts på. Fx er det ok at
tage på spejderløb, hvor man ikke må have shorts på, eller hvis man skal i en katolsk
kirke der kræver at man dækker knæene. Ved sådanne lejligheder er der i orden at
have tildækkede knæ men ellers skal man have shorts (eller anden beklædning, der ikke dækker knæene) til over
knæene.

Fangeleg
Fra 2017, og opfundet af folkene bag Hangout
Du skal lege en uges fangeleg med din patrulje. Legen løber fra spejdermøde til
spejdermøde. Man skal have tørklæde på, og man skal være ærlig og fortælle, hvis
man er blevet fanget. Der vælges en gamemaster og der trækkes lod om, hvem der starter med at være. Når nogen
bliver fanget, skal både fangeren og den fangede sende en SMS til game-masteren, som holder styr på legen. Det
skal oplyses, at der er en ny fanger, når nogen bliver taget (fx over Facebook), så alle ved, at der er en ny fanger;
men ikke hvem. Man må ikke fange den, som lige har fanget en.
Vinderen er den, som har været taget færrest gange, når ugen er omme.

100 km < 24h
Fra 2017, og opfundet af KFUM-Spejderne i Ringe
For at tage mærket, skal du tilbagelægge 100 km til fods på mindre end 24 timer.

Lone wolf
Fra 2017, og opfundet af folkene bag Hangout
Lone Wolf kan du tage ved at være alene i naturen i 24 timer. Dette kan for eksempel være i
telt, shelter, bivuak eller lignende. Du må ikke være i kontakt med andre personer i de 24
timer, og du skal klare dig selv mht. mad og overnatning og så videre.
Mobiltelefon medbringes til nødstilfælde, men skal være slukket.

Bålvogter
Fra 2017, og opfundet af De Grønne Pigespejdere i Søndersø.
Kravene til at tage mærket er, at en gruppe på max. 6 spejdere skal antænde et bål ved
at slå gnist (altså uden brug af tændstikker, lighter, tændbrikker o.lign). Bålet skal
derefter holdes i "live" i 24 timer. I løbet af det døgn, skal der tilberedes mindst tre
måltider over bålet.
I løbet af natten (ml. 00-06), skal alle i gruppen have mindst 2 timers bålvagt.

Platform
Fra 2017, og opfundet af to spejdere fra Korinth Efterskole
For at tage mærket skal man bygge en platform på max 4 timer. Der skal laves en
tegning eller beskrivelse af konstruktionen forinden, og denne skal godkendes af
lederne. Man skal overnatte en enkelt nat på platformen. Platformen skal opfylde
sikkerhedskravene og være hævet mindst 1½ meter over jorden.

Overlevelsestur
Fra 2017, og opfundet af folkene bag Mærkelex.
Mærket er indtil videre kun med lidt god vilje et Periodemærke, da det endnu ikke er en
tidsgrænse. For at tage mærket skal spejderne ”overleve” i naturen uden brug af moderne
teknologi. Den lokale gruppe bestemmer, hvordan forløbet præcist skal være, men tænkes
afsluttet med en tur i naturen, hvor færdighederne bliver afprøvet.

10-minutters-tårn
Fra 2017, og opfundet af folkene bag Mærkelex.
Et 10-minutters-tårn er en hurtig måde at lave et relativt højt og stort tårn. Det er
selvfølgelig opkaldt sådan fordi det er muligt at rejse på blot 10 minutter, men det er ikke
nemt.
Reglerne for at få mærket er, at tårnet skal være bygget indenfor 10 minutter. Der må max
være 8 personer med til at rejse tårnet. Det er tilladt at have lagt rafterne klar, før tiden
starter. Når tårnet er færdig, skal alle der har været med til at bygge, kunne stå på tårnet, uden det falder sammen.
Dette behøver ikke at ske indenfor de 10 minutter.

BIVY
Fra 2017, og opfundet af et medlem af 1. Glostrup, DDS.
BIVY mærket kan du erhverve, hvis du overnatter i en bivuak, du selv (I) har bygget
en gang hver måned i et helt år (12 månedlige overnatninger på 12 måneder).
Bivuakovernatning foregår i skove, primitive lejrpladser eller ved spejderhytter (ikke
din egen spejderhytte). En bivuak har altid én åben side ud til bålpladsen.
Du kan ikke tage et BIVY mærke samtidig med SNORKY.

Mini SHELTY
Fra 2017, og opfundet af et medlem af 1. Glostrup, DDS.
Mini SHELTY er et duelighedstegn for mikro-, mini- og juniorspejdere.
Man skal overnatte i en offentlig shelter én gang på hver årstid, efterår, vinter, forår,
sommer. Man bestemmer selv rækkefølgen.
Man må kun sove i den samme shelter én gang.
Mini SHELTY kan ikke tages samtidig med et SNORKY.

Shorty pico
Fra 2017, og opfundet af et medlem af 1. Glostrup, DDS.
PICO mærkerne er kun for mikro-, mini- og juniorspejdere. Ledere eller assistenter
kan ikke tage mærket, selvom de er med på turene eller forløbene. Reglerne for PICO
mærkerne er de samme, som for de originale mærker, dog løber det kun over et halvt
år og det skal foregå i perioden 15/4 - 15/10. Mærket findes i to varianter.

Barfodsvandrer
Fra 2017, og opfundet af Blushøjspejderne, DDS.
Barfodsvandrer er lavet som en uofficiel fortsættelse til DDS' almindelige
vandremærker i 5, 10 og 20 km. udgave. Reglerne er de samme som DDS´
vandremærker, det skal blot foregå uden fodtøj.
Kan også tages som baglænsmærke (mærket sys på hovedet på uniformen).

Baglæns
Fra 2017, og opfundet af Ølgod Spejderne, DDS
Du skal vandre 5, 10 eller 20 km baglæns. Der er ikke en egentlig tidsgrænse, og
derfor ikke helt et periodemærke, men det skal gøres i et stræk, dog må der gerne
holdes en spisepause undervejs.

Makkermarch
1Fra 2017, og opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
2 spejdere skal vandre 5 km sammen, hvor de er forbundet med et knob tov om benene. Hele turen skal spejderne
være bundet sammen og turen skal tilbagelægges på max. 3 timer.

Plasket X 12
Fra 2017, og opfundet af De Grønne Pigespejdere i Søndersø.
Der skal bades i "naturligt" vand (hav, sø, fjord eller bælt) én gang om måneden i et
år - 12 gange i alt. Hvis vandtemperaturen er over 10 grader skal håret også under. I
de måneder, hvor vandet er under 10 grader skal man "bare" i, så skuldrene er under.
Der må ikke anvendes våd- eller tørdragt.

Vandhund
Fra 2017, og opfundet af De Grønne Pigespejdere i Søndersø.
Der skal bades mindst én gang om ugen 12 uger i træk - man bestemmer selv
årstiden. Der skal bades i åbent vand (hav, sø, fjord eller bælt) Du må højst bade i
udlandet i tre af ugerne. Hvis vandtemperaturen er over 10 grader skal hovedet også
under
Der må ikke bades i våd- eller tørdragt.

1 kg Bacon
Fra 2017, og opfundet af to spejdere fra Korinth Efterskole.
Mærket går ud på, at man som enkel person skal spise 1 kilo bacon, som selvfølgelig
skal være tilberedt. Baconen skal veje 1 kilo inden man tilbereder det. Til at spise 1
kilo bacon har man en time. I den time man spiser baconen, er det ikke tilladt, at
indtage andet end vand, og det er heller ikke tilladt, at kaste op. Mærket skal helst
tages i forbindelse med spejder, fx til en spejdertur, et spejdermøde eller en lejr.

Baconmærket
Fra 2017, og opfundet af Herfølgespejderne, DDS
Der skal indgå bacon i alle retter på et døgn. Der kan også laves drikkelse med
bacon. 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 på hinanden følgende
måltider.

48 timer i sovepose
Fra 2017, og opfundet af Bjarke Gruppe, DDS
Man skal være i sin sovepose i 48 timer, og ellers er der frit spil.

12 x telt
Fra 2018, og opfundet af Solskinstropen, Skælskør, DDS
Man skal overnatte i telt en gang hver måned i et år.
Spejderen skal selv stille teltet op og tage det ned hver gang. Hvis det er mikro- eller
mini spejdere, må de gerne få hjælp med at sætte teltet op.
Mærket kan tages i kombination med andre mærker.

5 løb
Fra 2018. Opfundet af folkene bag Hangout.
Maan skal deltage i fem spejderløb på et år. Det kan for eksempel være
adventurespejdløb som Nathejk, Solaris, Cicero eller lignende, lokale løb eller
distanceløb som Oak City Rally, Mølleåsejladsen eller lignende.
Det behøver ikke at være med samme patrulje, men det anbefales.

Outsider
Fra 2018. Opfundet af 2 spejdere fra Blushøjspejderne, DDS
Du skal i løbet af et år sove ude i 104 dage, dvs. 2 dage per uge.
Du skal minimum sove:
•
•
•
•
•
•

40 nætter i telt.
14 nætter i bivuak.
15 nætter i shelter.
25 nætter i hængekøje (udenfor under halvtag, bålhytte, tarp eller under åben
himmel).
5 nætter under åben himmel.
5 nætter, hvor du skal lave din egen hytte af fx gran.

Du har 4 buffer-uger. Dde fungerer som normale bufferdage, du tager bare en uge ad
gangen (dvs. mandag til søndag).

Makkermarch – 10 km
Fra 2018, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
2 spejdere skal vandre 10 km sammen, hvor de er forbundet med et knob tov om
benene. Hele turen skal spejderne være bundet sammen og turen skal tilbagelægges på max. 3 timer.

Parløbmærket
Fra 2018, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
2 personer skal i 5 timer være bundet sammen med et tørklæde ved håndled samt albuer (så begge tørklæder skal i
brug). ALT skal gøres sammen og man er hinandens hænder/arme. De to arme, der er bundet sammen, må som
udgangspunkt ikke bruges!
Tørklæderne må kun tages af, hvis spejderne skal have oppakning på/ af. Tiden hvor tørklæderne er af, lægges til i
den anden ende.

24 timer i kirke
Fra 2018, opfundet af Levring-Højbjerg KFUM
Du skal være inden for kirkens dige i 24 timer, evt. også på præstegårdens grund, hvis
den tilstøder kirkens dige/grund. Også ved madlavning og måltider. Du skal sove i
kirken, ringe timeslag med klokken og deltage aktivt i gudstjenesten.

200 km – 80 timer
Fra 2018, opfundet af folkene bag Mærkelex
Du skal gå 200 km på 80 timer eller under. Der er ingen krav om at man skal sove en
bestemt mængde.

200 km – 7 dage
Fra 2018, opfundet af folkene bag Mærkelex
Du skal kunne gå 200km på 7 sammenhængede dage, altså 7 dage i træk. De kan ikke splittes op i flere ture. Det er
ikke et krav at man går alle dagene.

12 x 5 km
Fra 2018. Opfundet af DDS Støvring.
Du skal gå en tur på 5 km hver måned i et år, og du skal enten have uniform eller
tørklæde på.

12 x 10 km
Fra 2018. Opfundet af DDS Støvring.
Du skal gå en tur på 10 km hver måned i et år, og du skal enten have uniform eller
tørklæde på.

Telty
Fra 2018, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS.
Du skal overnatte i telt en gang hver måned i et helt år (12 månedlige overnatninger
på 12 måneder). Du må kun sove samme sted 1 gang.Du kan slå teltet op i skoven,
lejrplads, ved hytten, men ikke hjemme i haven
Du kan ikke tage et TELTY mærke samtidig med SNORKY mærket.

Baglæns 15 km
Fra 2018, og opfundet af Ølgod Spejderne, DDS
Du skal vandre 15 km baglæns. Der er ikke en egentlig tidsgrænse, og derfor ikke helt et periodemærke, men det
skal gøres i et stræk, dog må der gerne holdes en spisepause undervejs.

Snorky pico
Fra 2018, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS.
SNORKY pico mærket kan man tage ved at sove udenfor i telt i et halvt år. Du kan
undtagelsesvis på en spejderlejr sove i bivuak eller shelter.
PICO mærkerne er kun for mikro-, mini- og juniorspejdere. Ledere eller assistenter kan
ikke tage mærket, selvom de er med på turene eller forløbene. Reglerne for PICO
mærkerne er de samme som for de originale mærker, dog løber det kun over et halvt år og det skal foregå i
perioden 15/4 - 15/10

Roulade mærket
Opfundet af DDS Støvring i 2018
Reglerne for mærket er ganske simple - der skal spises 5 roulader på 5 kvarter.
Rouladerne skal hver være minimum på 300 gram. Type og indhold er underordnet.
Rouladerne må mases, skæres i skiver og tilsvarende, der må drikkes vand/kaffe m.m. til … og så skal man holde
det i sig i 5 timer (altså ikke noget med at kaste op).

Skirty 365
Fra 2018. Opfundet af en grøn pigespejder.
For at have ret til at bære Skirty365 skal du gå med nederdel (eller kjole) hver dag 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 hvis du deltager i aktiviteter, der fra arrangørens side ikke tillader nederdel/kjole.
Vil du X’e Skirty365, så tager du det bare med bare ben… Hotpants/cykelshorts til over knæet og strømper til under
knæet er dog tilladt.

CO2 mærket
Fra 2018. Opfundet af en 14 årig KFUM spejder fra Aabybro gruppe.
For at tage mærket skal må du ikke i 30 dage i træk anvende motoriserede
transportmidler, hvilket vil sige ingen form for motor- eller eldrevne køretøjer.

Jesusmærket
Opfundet i 2018 af en DDS spejder.
For at tage mærket skal man gå med shorts og sandaler uden sokker længere op end til
ankelen i et år. Knæene skal være blottede.
I løbet af året har man 5 bufferdage, hvor man ikke behøver leve op til reglerne.
Tvivlsomt om det nogensinde er produceret.

Sleepy
Fra 2018, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS.
Du skal sove i shelter i 365 dage ud af 400. Shelteren skal være lukket på tre sider
og du må ikke sætte noget op for åbningen.
Den kan stå hvor som helst, også i din have, dog skal du mindst een gang om måneden overnatte ude i en shelter i
en skov.

Spejdernisse-mærket
Opfundet af Jyderup spejderne, DDS i 2018
Spejdernisse-mærket får man efter 24 dage i nissehue. Huen skal være på hovedet fra
man står op til man går i seng fra og med morgenen d. 1/12 til og med d. 24/12 ved
sengetid. Har man en forskellig nissehue på hver dag, må man X’e mærket.
Har man et krav til en bestemt slags hovedbeklædning på arbejde, så er dette tilladt,
dog skal nissehuen på i alle pauser og frem og tilbage på jobbet. Der er ikke krav til nissehue i skole og uddannelse.

Trashy
Fra 2018, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS.
For at kunne gå med TRASHY mærket, skal man påbegynde forløbet, hvor man skal
samle skrald på mindst 4 planlagte dage på et år.
Yderligere skal man hele året samle skrald, når man er i naturen. På de planlagte dage
skal man sørge for, at affaldet kan afleveres til forbrænding. De løbende indsamlinger
må man tage med hjem og lægge i de tilhørende skraldespande.
Man skal udover det “arbejde” med emnerne indsamling, forbrændingsanstalter, genanvendelse passende til
spejdernes alder.

Mini Hejk 5 km
Fra 2018, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
Især for yngre spejdere. Man skal gå med rygsæk i 5 km, og med minimum sovepose og liggeunderlag i
rygsækken. Hejken skal aflsuttes med en overnatning.

Nattesyn 5 km
Fra 2018, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
For alle spejdere og tages på en fællestur. Man skal vandre 5 km i helt mørke. Dvs
ingen gadelamper, lommelygter eller pandelamper

5 km uden øjne
Fra 2018, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
For alle spejdere og tages på en tur, lejr, løb osv. To personer skal gå sammen,
mens de holder fat i et tørklæde med en hånd hver. Den ene har også et tørklæde bundet for øjnene. Den anden skal
guide og støtte sin blinde makker, der går “uden øjne”. Halvvejs byttes rollerne om, så begge går lige langt med
samme udfordring.

Walky
Fra 2019, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS, efter oplæg fra andre.
I løbet af et år skal man gå mindst 100 km fordelt på 12 ture – én hver måned. Man skal være iført
uniform/tørklæde og skal gå 12 forskellige steder.

3 km
Fra 2019, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS
Selvom der ikke er tidsfrist for dette vandremærke for de mindste, har vi valgt at
tage det med i oversigten alligevel

Skraldemærket – 50 kg
Fra 2019, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
For at få mærket skal man samle 50 kg skrald i naturen indenfor max 6 måneder.
Skraldet skal sorteres og afleveres i korrekte genbrugsbeholdere. Hvis mærket tages
individuelt kan det krydses

Parløb – 10 timer
Fra 2019, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
2 personer skal være bundet sammen med tørklæde ved håndleddet. ALT skal gøres sammen og man er hinandens
hænder/arme. De to arme, der er bundet sammen, må som udgangspunkt ikke bruges! Tørklæderne må kun tages af
hvis spejderne skal have oppakning på/af. Tiden hvor tørklæderne er af, lægges til i den anden ende.

Kitkat
Fra 2019, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
Et KITKAT skal rejses på max. 45 min., for de mindste, nyeste spejdere, eller 30
min. for de større spejdere. Der må højst være 4 spejdere om det, hvor alle deltager
i opsætningen. En leder skal godkende korrekt og flot opsætning, ellers er det på den
igen!

Køkkenbord
Fra 2019, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
Der skal bygges et køkkenbord på max. 1 time, for de mindste/nyeste spejdere,
eller 30 min. for de større/mere erfarne spejdere. Der må max. være 5 spejdere
om det, hvor alle deltager i byggeriet.
Der skal anvendes 4 rafter til “ben” og 2 rafter til at bygge bordplade på. Bordplade efter eget valg (rafter, plader
e.l.). En leder skal godkende besnøringer, ellers er det på den igen!

Pandekagedagen
Fra 2019, opfundet af Solskinstroppen, Skælskør, DDS
Der skal spises pandekager til alle måltider hele dagen.

Baglæns 30 km
Fra 2019, og opfundet af Ølgod Spejderne, DDS
Du skal vandre 30 km baglæns. Der er ikke en egentlig tidsgrænse, og derfor
ikke helt et periodemærke, men det skal gøres i et stræk, dog må der gerne holdes en spisepause undervejs.

Banjemand I
Fra 2019, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS
Sejl ud og overnat i fremmed havn 4 gange på et år

Banjemand II
Fra 2019, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS
Sejl ud og overnat i fremmed havn 8 gange på et år

Banjemand III
Fra 2019, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS
Sejl ud og overnat i fremmed havn 12 gange på et år

Veggy
Fra 2019, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS
Spis vegetarisk i 30 dage, det vil sige intet kød eller fisk.

Spåny
Fra 2019, opfundet af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS
Til vinderen af en hugge-konkurrence (mest for tropspejdere). Frisk træ i
størrelsesorden sættes fast på græs med 4 pinde, som mærket viser. Derefter har spejderne 30 sekunder til at hugge
så mange spåner, som det er muligt. Spånerne vejes og den, hvis spåner vejer mest, har vundet.

Fletty
Fra 2019. De Grønne Pigespejdere fra Helleruplund har lavet dette mærke.
Du skal have fletning til alle spejderarrangementer i et år (der er ingen undtagelser).
Alt hår skal indgå i fletningen. Som udgangspunkt for junior-/storspejdere.
Du har 35 bufferdage (dvs. 365 ud af 400 dage), men hvis du gør det uden
bufferdage, kan du X’e mærket.

Kirkegænger
Fra 2019. Opfundet af De Grønne Pigespejdere i Søndersø
Du skal gå i kirke mindst en gang hver måned i et helt år. Du skal deltage i
nadveren mindst fire gange i løbet af året. Du skal deltage i mindst to
højtidsgudstjenester – f.eks. i forbindelse med jul, påske eller pinse. Du skal være
iført din spejderuniform hver gang. Du skal kunne Fadervor og Trosbekendelsen
udenad.

Årets gang
Fra 2019. Opfundet af De Grønne Pigespejdere i Søndersø
Du skal tage et billede af noget i naturen på det samme sted én gang om ugen i et helt
år. Eneste krav er, at det skal være noget som naturligt forandrer udseende med
årstidernes skiften. Som afslutning på mærket skal alle billederne samles til en lille filmsekvens.
Der er plads til 12 buffer-uger i løbet af året – dog højst to i træk.

Faconmærket
Fra 2019. Opfundet af Herfølgespejderne, DDS
I løbet af et døgn (tre på hinanden følgende måltider) må der ikke indgå kød i den mad,
du laver, men der skal være smag af bacon.

Æg-cellente
Fra 2019. Opfundet af Herfølgespejderne, DDS
Du skal spise æg i alle måltider på en dag, og det kan med fordel tages i forbindelse
med en overnatning med spejdergruppe.
Husk æg kommer ikke kun fra hønen, men også andre fuglearter - vagtelæg,
strudseæg og fiskerogn.

Insektmærket
Fra 2019. Opfundet af Herfølgespejderne, DDS
Mærket opnås ved at anvende mindst tre forskellige slags insekter i madlavningen,
f.eks. melorme, græshopper og fårekyllinger.
Inspiration: Første møde: Indhente information om de valgte insekter. Hvor kommer
de fra? hvad spiser de? Hvorfor er insekter gode at spise? Andet møde: Tilberede de
udvalgte insekter på forskellige måder.

Patruljetur
Opfundet i 2019 af Harlev Framlev gruppe, KFUM-spejderne.
Du tager mærket ved at tage på tur uden leder i din patrulje. I skal selv planlægge
turen (min 24 timer) og lave program for turen. I selv finde ud af hvordan I kommer
til/fra og rundt på turen og hvordan I skal sove. I skal selv lave budget for turen og
selv købe ind og pakke til turen.

Kano
Opfundet i 2019 Herskind gruppe, KFUM-spejderne
Du tager mærket ved at være på kanotur med min. en overnatning i det fri. Du skal
deltage i pakning/surring af kanoen. I turen skal indgå en badetur i åen/søen der
sejles på. Du skal sejle både som ‘styrmand’ & ‘motor’.

PizzAmok
Opfundet i 2020 af Solskinstroppen, DDS
Du skal spise pizza til alle måltider og mellemmåltider i et døgn. De skal være
hjemmelavede og minimum en over bål, og alle skal være med forskellig fyld.

Syv sover
Opfundet i 2020 af Solskinstroppen, DDS
For at få mærket, skal du sove 7 nætter i træk i: Telt, shelter, bivuak, hængekøje
og åbenhimmel. De må gerne kombineres, men man kan også blot sove 7 nætter i
bivuak.

Klimatosse
Opfundet i 2020 af 3 spejdere på Korinth Efterskole
Mærket kan tages hver for sig eller i en patrulje. For at tage mærket skal du spise
vegetarisk i en måned (og lave et måltid til minimum 10 personer), Upcycle noget du
ikke bruger længere, samle et kilo skrald per person i patruljen, tage ud og besøge en
genbrugsstation

Makrel i tomat
Opfundet i 2020 af Maribospejderne, DDS
Ganske enkelt – du skal spise 1 kg makrel i tomat på en time…

12 x stormkøkken
Opfundet i 2020 af spejder fra Støvring gruppe, DDS
Du erhverver mærket ved at lave mad på et stormkøkken (fx Trangia) en gang pr
måned i 12 sammenhængende måneder. Der skal være mindst 2 elementer pr
madlavning, fx bagning, stegning, kogning osv. Og man skal i løbet af perioden
mindst en gang have bagt, stegt og kogt.

Cykelskjold
Opfundet i 2020 af en spejder fra Øksegruppen, KFUM-Spejderne
Mærket er foreløbig kommet i 2 distancer, men det er planen at der skal komme yderligere
3. Reglerne er, at både 10 km og 25 km skal cykles over et døgn (afpasset efter forskellige
aldersgrupper). Du skal bruge cykelhjelm og kunne færdselsreglerne for cykling.
Der vil komme yderligere 50, 100 og 500 km i 2021.

Wildy
Opfundet i 2020 af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS
Nu kan der komme tiltrængt plads på din uniform, for dette mærke afløser
hele 4 mærker! Hvis du har erhvervet dig SHORTY, VIKING, SNORKY
og SHELTY kan du udskifte dem med WILDY “ordensbånd”

24 timer bundet sammen
Opfundet i 2020 af to spejdere fra Jungletroppen, Skovgruppen, DDS
Du skal være bundet sammen med en eller flere andre spejdere ved håndleddet med et
spejdertørklæde i 24 timer. I skal lave aftensmad (og evt også købe ind), gå på
toilettet og lave aktiviteter sammen.
For at x’e mærket skal I være 3 eller flere bundet sammen.

Morgenbader
Opfundet i 2020 af Waingunga-stammen, DDS
For at gøre sig fortjent til morgenbader-mærket skal man morgenbade i hav, sø
eller å, hver morgen på en sommerlejr, dog mindst 4 gange. Badet skal ske om
morgenen (inden kl. 9 og som udgangspunkt inden morgenmaden). Hvis lejren
har 7 overnatninger, er det 7 gange – man kan ikke springe en morgen over.
Hvis sommerlejren ikke er lang nok, kan man morgenbade hver morgen på spejderture i løbet af året.

Danmark kompas 365
Opfundet i 2020 af Ølgod spejderne, DDS
Du skal have stået på det nordligste, sydligste, østligste og vestligste punkt i
Danmark indenfor et år (365 dage)

Shelter + 5 km
Opfundet i 2020 opfundet af 1. Rønne Trop og Flok, DDS
For at få mærket skal du gå 5 km ud til en shelter, overnatte og gå
5 km igen. En gang hver måned i et helt år (12 månedlige
overnatninger på 12 måneder).
Det skal være officielt godkendte shelters. Det kan godt være en shelter på en spejdergrund (aftalt med din
spejderleder). Du må kun sove i den samme shelter en gang. Shelteren må ikke lukkes af med presenning. Du kan
ikke tage et Shelter+5 km mærke samtidig med SHELTY eller SNORKY mærket.

12 x Trangia
Opfundet i 2020 af en DDS spejder
For at få dette mærke skal du opfylde følgende krav: Du skal kunne samle en trangia.
Du skal tilberede mad på trangia 1 gang hver måned i 1 år. Tilberedning af 2 retter pr.
gang - begge på trangia (der kan anvendes sprit eller gas efter eget valg). Retterne skal
være forskellige hver gang. I løbet af perioden skal du prøve at have kogt, stegt, dampet og bagt.
Er du under 10 år, skal du have deltaget aktivt for at opnå ret til mærket. Gruppen kan give tilladelse til at mærket
kan tages af børn under 10 år, hvis det tages sammen med voksne.

Burger 24
Opfundet i 2020 af Solskinstroppen, DDS
For at få dette mærke, skal du spise burgere til alle måltider i et døgn. Det må
ikke være ens burgere og de skal være hjemmelavede, gerne med egne bagte
boller. Mindst en burger skal laves over bål/Trangia.

Spejd 5x365
Opfundet i 2020 af en spejder fra Ebbe Skjalmssøn gruppe, DDS
Reglerne for at tage mærket, er de samme som Spejd365, blot skal du gå med
tørklæde i 5 år! Det vil sige i 1825 dage ud 2000 dage, så der er 35 buffer dage pr
år, i alt 175 bufferdage

Natløb, 5, 10 og 20 km
Opfundet i 2020 af en DDS spejder.
Dette mærke er for de nataktive sjæle, små som store. Har du været på et natløb har du
opnået ret til mærket, hvis du har gået 5, 10 eller 20 km.
Distancen er som udgangspunkt den officielle, men kan du bevise, at du aktuelt har
gået længere, er det denne distance, der er gældende.

Julehejk
Opfundet i 2020 af Herfølgespejderne, DDS
Alle der tager mærket skal under hele turen have nissehue på, bære en rygsæk med
passende vægt og synligt spejdertørklæde. Distancen skal gennemføres ad en omgang
Familiespejder/mikrobe: 3 km, Mikrospejder: 4 km, Minispejder: 5 km, Junior: 10 km,
Trop: 15 km, Klan: 20 km, Leder der tager mærket udenfor grenen: 25 km

24 timer i træerne
Opfundet i 2020 af Ballerup gruppe, DDS
For at tage mærket skal der bygges en ”struktur” til ophold (platform eller bare
rafter), ophænges hængekøjer og tarp. Der skal planlægges en overnatning med
indkøb og løsning af praktiske problemer som sikring i højden og toiletbesøg mv. Der
afsluttes af med en tur med overnatning. Mærket henvender sig til tropsspejdere.

Gruppeweekend-mærket
Opfundet i 2020 af 1. Rønne Trop og Flok, DDS
Mærket erhverves ved at gennemføre en hel gruppeweekend. Gruppen bestemmer selv
indholdet af weekenden, men kunne fx være en oprykningsweekend. Mærket kan kun
tages én gang.

Superspejd
Opfundet i 2021 af en KFUM-spejder.
For at få mærket skal du gennemføre den første opgave og derudover mindst syv af de
øvrige ni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deltage på et løb eller en konkurrence uden for gruppen
Tilberede en tre-retters menu på bål og/eller trangia
Gennemføre et orienteringsløb udelukkende ved hjælp af kort og kompas
Binde 15 forskellige knob og stik, fortælle deres navne og funktion
Tænde et bål uden tændstikker, lighter og avispapir.
Have lært om lejrsikkerhed, kunne bygge en lejrplads (telt/bivuak, bålplads, brændeskjul, køkkenbord og
fedtfælde) efter reglerne og bo i den med mindst tre overnatninger.
Have haft ansvaret for at planlægge og afholde et patruljemøde
Gennemføre 24 timer med spejderaktiviteter uden søvn (30 minutters sammenhængende lur er tilladt)
Gennemføre en 50 km hike på 24 timer
Fremstille et sneskjul og overnatte i det (alternativt sove under åben himmel, hvis der ikke er sne)

ZæzonZnorker
Opfundet i 2021 af en spejder fra Stevns-Nord Spejderne, KFUM-spejderne
Mærket består af 5 dele. Den midterste del er udgangspunktet og de 4 sider
repræsenterer hver årstid/sæson.
For at få mærket skal man sove udenfor i 7 overnatninger i træk. Både shelter, telt,
hængekøje og under åben himmel tæller.
For hver sæson/årstid man gør dette, får man det pågældende mærke. Hvis man klarer
mærket indenfor et år, må man sy kryds i årstiderne.

Rund mad
Opfundet i 2021 af Aarupspejderne, DDS
Mærket tages over en weekend (fredag til søndag, og alle måltider skal indeholde et
rundt element stegt i en æbleskivepande. Måltiderne må gerne indeholde tilbehør, der
ikke er rundt.

Lydløs 2 timer
Opfundet i 2021 af Solskinstroppen, DDS
Du skal bevæge dig rundt i 2 timer med høreværn på, så du ikke
kan høre en lyd. Du må godt selv tale, men må ikke kunne høre
noget. I forhold til færdsel i trafikken skal der være en
følgeperson, der ikke anvender høreværn.

No candy 365
Opfundet i 2021 af Herningspejderne KFUM-spejderne
Kort og godt INGEN slik i 365 dage. Slik er alt det der normalt står på slikhylden i
supermarkedet: vingummi, lakrids, chokolade, bolcher, karameller,
pålægschokolade osv. Produkter, hvori der indgår slik, er også slik. f.eks. is med
smarties, vingummi eller hele stykker chokolade.
En kagemand uden slik er ok (glasur er ikke slik). Kage uden hele stykker
chokolade er ok. Kage overtrukket med chokolade er slik, og derfor ikke ok.

Hængy
Opfundet i 2021 af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS
Mærket er for tropspejdere og op efter. I skal opholde jer en hel weekend i
hængekøje, og skal lave mest muligt fra hængekøjen. Maden skal også
tilberedes mens du opholder dig i køjen fx på stormkøkken som du kan nå
fra køjen.
Selvfølgelig må man til enhver tid forlade køjen, for at forrette sin
nødtørft.

Rubiks mærke
Opfundet i 2021 af Skovlundespejderne, DDS
Mærket tages på en spejdertur, men man kan jo altid øve sig til møderne. For at få
mærket skal spejderen kunne løse en rubiks cube på under 5 min. Den skal blandes af
en anden spejder eller leder. Skal det gøres lidt mere udfordrende kan man opnå bronze
hvis man klarer det under 3 minutter, sølv hvis det klares under 2 minutter og guld hvis
man klarer det under 1 minut. Man skal selv sy den pågældende farve på kanten

Olsenbanden
Opfundet i 2021 af Falke Starup gruppe, KFUM-spejderne
En døgner med et twist.
Spejderen skal holde sig vågen i 24 timer og se alle 14 Olsenbanden film. De tager 21
Timer og 31 minutter. Resten af tiden bruges til at spise wc besøg mm.

Jeg har sovet uden far og mor
Opfundet i 2021 af Aztekerne, DDS
Mærket er lavet til mikro- og minispejdere, der har overnattet ude første gang. Man
får mærket ved at have overnattet et sted, der ikke er hjemme eller hos familie. Far og
mor må ikke være med, men det skal være sammen med andre spejdere i hytte,
shelter, hængekøje eller bivuak.
Turen skal vare mindst 24 timer og man skal have sovet, og der må ikke være kontakt
til far eller mor.

Sleep-over
Opfundet i 2021 af folkene bag Mærkelex.
I løbet af spejderåret (fra august til sommerferiens start) skal du sove et sted, der ikke
er derhjemme mindst 8 gange og mindst 4 forskellige steder. Højst 2 af gangene må en
fra familien være med i disse overnatninger.

Æbleskivemærket
Opfundet i 2021 af 1. Sønderbro gruppe, DDS
Du skal spise 20 æbleskiver på 15 minutter. Man må godt spise syltetøj og sukker til
og det behøver ikke være hjemmebagte æbleskiver

Ingen slik-mærket
Opfundet i 2021 af 4. Esbjerg gruppe, KFUM-spejderne
Du må ikke spise slik, bolcher, chokolade, bagværk, is mv i et år (365 dage) Salte
snacks, kiks osv er tilladt. Der er ingen bufferdage

Fastelavn 5 km
Opfundet i 2022 af Solskinstroppen, DDS
Vandretur med fastelavnstema. Gerne udklædt, husk dog tørklæde!
Fastelavnstønden transporteres med rundt på vandreturen og der sluttes
af med tøndeslagning og fastelavnsboller.

Bornholmermærket
Opfundet i 2022 af 1. Rønne Trop, DDS
Bornholmermærket kan uddeles til spejdere der har gennemført en primitiv
overnatning på Bornholm. Den primitive overnatning kan ske i telt, shelter eller
bivuak.

Sover-selv-mærket
Opfundet i 2022 af 1. Rønne Trop, DDS
Mærket har forskellige ”krav” afhængig af alderen:
I ulvealderen er tanken, at spejderen skal kunne klare mindst 1 overnatning uden
forældre. De skal også selv kunne gøre klar til natten (aftentoilette, nattøj, pakke
sovepose og liggeunderlag ud, lægge lagen på osv.) Overnatningen kan være både
inden- og udendørs.
I junioralderen er tanken, at spejderen som minimum skal kunne deltage i mindst 2 overnatninger uden forældre. De
skal selv kunne gøre klar til natten og forholde sig til hvilken påklædning og soveremedier, der er bedst i forhold
til, hvor der soves og på hvilken årstid, fx i bålhytte, bivuak, telt, under åben himmel eller på anden vis udendørs.
Der kan være behov for at ringe hjem og sige godnat, men derudover skal der ikke være kontakt til forældre.
Spejderen skal sove sammen med de andre spejdere, ikke hos lederne. Hvor en forælder er leder for egne børn, skal
spejderen ikke have kontakt til forældrene, efter der er sagt godnat.

Coronamærker 2020-2021
I forbindelse med nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 som følge af Corona virussen, blev der hurtigt
opfundet specielle mærker, der gjorde det muligt at være ”spejder på afstand”. Nogle havde en tidsfrist indbygget
og er således egentlige Periodemærker, andre var bare gældende i ”den periode som nedlukningen varede”. Vi har
valgt at medtage dem alle her.

Hjemmespejd 2020
Opfundet i 2020 af Stenlænderne, DDS
Hjemmespejderkonceptet blev opfundet af en leder hos Stenlænderne allerede dagen
efter nedlukningen, og har spredt sig til hele Danmark og resten af verden. Overskuddet
fra dette mærke gik til Læger Uden Grænser.
Der blev hver uge lagt en ny opgave op online, og for at få mærket skulle du lave
mindst 20 opgaver. Opgaven skulle fotograferes og lægges på Facebook.

Påskespejd
Opfundet i 2020 af Stenlænderne, DDS
Påskespejd er Hjemmespejd-opgaver med påske-tema. Du skal lave mindst 10 ud af de
15 opgaver og sidste opgave skal laves senest sidste dag i Påskeferien

Hjemmespejd Expert
Opfundet i 2020 af Stenlænderne, DDS
HJEMMESPEJD EXPERT er for spejdere fra 6. klasse og op. Du skal udføre mindst 10
ud af de 15 opgaver. Du skal dokumentere dine løsninger overfor din mærke-ansvarlige
leder på den måde, som din leder har anvist.

Hjemmespejd
Opfundet i 2020 af Stenlænderne, DDS
En fortsættelse af det første mærke, nu blot hvor den oprindelige indsamling til Læger
Uden Grænser er afsluttet. For at få mærket skal du lave mindst 20 opgaver.

Julespejd
Opfundet i 2020 af Stenlænderne, DDS
Julespejd er Hjemmespejd-opgaver med jule-tema.

Hjemmespejd Regnbue mærke
Opfundet i 2021 af Stenlænderne, DDS
Man skal løse mindst 10 hjemmespejd opgaver for at få mærket.

Hjemmespejd
Opfundet i 2020 af Balder gruppe, DDS
I løbet af 14 dage bliver der lagt 10 små opgaver ud til spejderne. Opgaverne skal løses
indenfor perioden for at få mærket. Alle hjælpemidler er tilladt (både forældre,
søskende og internet) medmindre andet bliver nævnt i opgaven.

Hjemmespejd
Opfundet i 2020 af Voerladegård, KFUM-spejderne
Rammerne er ikke så faste. Grupperne kan selv lave sit eget Hjemmespejd koncept,
men hos Voerladegård skulle man løse 8 ud af 9 spejderopgaver inde 14. april.
Hver uge i den officielle spejderfrie periode udsendes 2 opgaver. Opgaver løses og
foto-dokumenteres. Mindst 80% af opgaverne skal løses, for at man kan modtage
mærket.

Coronamærket
Opfundet i 2020 af en spejder fra Dragør gruppe, De Grønne Pigespejdere
Coronamærket er et mærke man kan tage derhjemme, uden at man behøves at
mødes fysisk. Der er i stedet et virtuelt møde som en del af programmet.
Følgende er betingelserne for at tage mærket: Et Skype møde til intro. Skriv din
egen vask-hænder sang. Pres blomster fra haven og lav et blomsterkort. Lær at binde et venskabsknob. Byg dit eget
økosystem med ting fra haven. Find selv på en aktivitet i gruppen. Og lav et Skype slutmøde

Hjemmespejderi
Opfundet i 2020 af Flemmingspejderne, KFUM-Spejderne
Her stilles der 5 opgaver pr. uge i 3 uger, og spejderne skal løse i gennemsnit 3
opgaver om ugen for at få mærket. Opgaverne dokumenteres med billeder af
løsningen og spejderen i uniform overfor lederen via gruppens facebook for at skabe
noget spejderliv på gruppens facebook profil.

Sover alene sammen
Opfundet i 2020 af en spejder fra Vallø Gruppe, KFUM-spejderne
Du kan få mærket på følgende måde: 1. Aftal dato i patruljen hvor alle tager mærket.
2. Sov ude alene i telt, bivuak eller shelter (gerne i egen have). 3. Lav mad over bål
eller Trangia til dig selv. 4. Facetime med patruljen undervejs. 5. Ryd op efter dig
selv.

Sammen - på afstand (sommerlejr)
Opfundet i 2020 af et medlem af 1. Glostrup Trop, DDS
I stedet for det sædvanlige sommerlejrmærke, blev der lavet et mærke, der signalererer
hvad udfordringen under hensyn til Corona har været – vi skal være sammen, men på
afstand

24 timer bundet sammen (virtuel version)
Opfundet i 2020 af to spejdere fra Jungletroppen, Skovgruppen, DDS
Som følge af Corona nedlukningen ændredes reglerne. Man skal ikke være bundet
fysisk sammen, man skal bare facetime i 24 timer. Man må gerne slå kameraet fra,
hvis man skal skifte tøj eller på toilettet. Når man sover, skal man stadig have
hinanden på facetime. Hvis man har behov for at skifte facetime-enhed, må man gerne
det, men det må højest tage 2 min, og man må kun gøre det hvis/når det er nødvendigt.

Hjemmespejd
Opfundet i 2020 af III. Kolding gruppe, DDS
Gruppen har lagt en lang række opgaver på deres hjemmeside, og for at få mærket
skal man lave en eller flere af disse og lægge svaret op på deres facebookside.

Hjemmespejd – sammen hver for sig
Opfundet i 2021 af Karl af Rise gruppe, KFUM-spejderne
Mærket blev lavet i to forskellige design og med og uden årstal, og det var
valgfrit for lederne, hvilke opgaver der skulle til for at få mærket.

Coronamærket
Opfundet i 2021 af Radulf gruppe, DDS
For at få mærket skal man via app’en Turfhunt gennemføre mindst 3 aktiviteter.

Hjemmespejd 2.0
Opfundet i opfundet i 2021 af Bredballe gruppe, KFUM-spejderne.
Navnet hentyder til, at der skete en ny nedlukning af spejderarbejdet i 2020/2021 efter
at meget havde været åbnet fra sommeren 2020.
Indholdet er frivilligt men gruppen har selv valgt at bruge forskellige opgaver fra bl.a.
hjemmespejd.dk

Hjemmespejd
Opfundet i 2021 af Hjalte gruppe, DDS
Mærket er ”inspireret” af mærket fra Balder gruppe, DDS, men udgiverne har fået
lov til genbruge designet.

Zombie!-mærket
Opfundet i opfundet i 2019 af Kaløvig gruppe, KFUM-spejderne.
Ikke et egentligt Corona-mærke, da det blev opfundet før Corona blev hverdag, men
alligevel medtaget, da det viser hvor fremsynede spejdere kan være…
Med Zombie!-mærket viser man, at man har lært om forholdsregler og forebyggelse af
smitsomme sygdomme, og om civilt beredskab ved naturkatastrofer i Danmark. I bred
sammenhæng udvikles en forståelse for, hvad det vil sige at “være beredt”.
“Zombie-apokalypsen”, hvor samfundet er brudt helt eller delvist sammen, er oplagt
som fantasiramme i et beredskabs-forløb. Ved at lege med tanken om, hvad man ville
stille op i sådan en situation, kan man dels træne klassiske spejderfærdigheder, lære
om beredskab, forberede sig på udbrud af smitsomme sygdomme - og samtidigt berøre en masse spørgsmål om
moral og etik.
Forslag til aktivitetsforløb, løb og meget mere findes på mærkets hjemmeside.

Du kan læse mere om de fleste Periode-mærker i Facebook fællesskabet "Spejdermærker" eller på hjemmesiden
www.mærkelex.dk
På www.spejderstaven.dk under emnet ”Effekter/mærker” er der altid en aktuel oversigt over alle periodemærker
https://wordpress.spejderstaven.dk/periodemaerker-2/

