
Spejd365 

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. 

 https://mærkelex.dk/m/spejd365/ 

 

Helt generelt skal du være bevidst om, at du har et spejdertørklæde på, og du bør tænke over, hvilke 

signaler du sender i samme ombæring. Husk, at du repræsenterer Spejderbevægelsen, når du har dit 

tørklæde på. 

 

Skivehus Gruppe (ulve og junior) 

Ulve- og juniorlederne vil gerne bakke op om de ulveunger og juniorspejdere, som ønsker at tage det 

uofficielle mærke ”Spejd365”. Men det kræver, at I forældre påtager jer opgaven at sørge for, at jeres barn 

følger reglerne – og holder styr på bufferdage.  

Man kan starter på mærket 2 gange om året: januar eller september. Den vedlagte seddel skal underskrives 

af en forælder og vises til en leder, som kvitterer med en underskrift for at mærket kan påbegyndes.  

Når de 365 (max 400 dage) er gået, så underskrives sedlen atter af en forælder, som herved står inde for, at 

reglerne er overholdt. Herefter udleverer Skivehus Gruppe mærket til ulveungen/juniorspejderen. Man må 

selvfølgelig gerne være rykket op til en anden enhed i løbet af perioden.  



Kontrakt for mærket ”Spejd365” 

Mit barn vil starte på mærket ”Spejd365”, og jeg som forældre vil sørge for, at reglerne for mærket 

overholdes. 

Ulveungens/juniorspejderens navn: _______________________________________________ 

Startdato for at bære tørklæde: ________________________ 

Forældreunderskrift og dato: _____________________________________________________ 

Lederunderskrift: __________________________________________________ 

 

Regnskab for bufferdage (max 35): 

       

       

       

       

       

 

 

 

Nedenstående udfyldes, når der er gået 1 år + max 35 dage: 

 

Jeg kan hermed skrive under på, at mit barn har ret til at modtage mærket ”Spejd365” 

Antal bufferdage: ______________ 

Slutdato for at bære tørklæde: ________________ 

Giver ovenstående 365 dage ud af 400 dage:          (sæt X) 

 

Forældreunderskrift og dato: ____________________________________________________ 

 

Lederunderskrift: __________________________________________ 

 


