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Kære Mini’er og forældre 

 

Som mini har I mulighed for at erhverve to ekstra mærker ved siden af de officielle DDS mærker I 

optjener ved at deltage i spejdermøderne. 

Det er mærker som strækker sig over et helt år så det kræver en ekstra indsats at optjene dem. 

Ligesom ved de mærker vi kan få i forbindelse med spejdermøderne er der nogle regler som skal 

overholdes.  

Hvis man ikke overholder reglerne, så kan man selvfølgelig heller ikke få mærket. 

Som hovedregel skal du fortælle en af dine spejderledere at du vil starte på at tage mærket. Herefter 

vil din leder igen forklare dig reglerne og når du har sagt ja vil vi skrive dit navn på en liste så vi kan 

huske hvornår du er startet      

 

BIKY 

BIKY mærket kan du tage, hvis du cykler til og fra de ugentlige 
spejdermøder i et helt år. Vi mener det er ret godt i tråd med 

spejderånden om at tænke på miljøet      

Hvornår behøver du ikke at cykle til spejdermøder: 

• Du skal ikke cykle hvis vi skal lejrtur. 

• Du skal ikke cycle hvis det ikke er sikkert fordi vejene ikke er ryddet for sne eller der ligger 
meget is. 

Husk at give din spejderleder besked på at du er gået i gang med at tage BIKY mærket. Mærket 
koster 25,- som du selv skal betale da det ikke er et af de officielle DDS mærker. 

 

Spejd365 

For at tage Spejd365 skal du 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. 
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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; 
o Hvis du skal klatre i træer, klipper eller lignende 
o Når du deltager i idræt 

• Hvis du vælger at bruge 1 af dine i alt 35 bufferdage. 

Da mærket strækker sig over et helt år så skal dine forældre holde øje med om du bærer dit 

spejdertørklæde derhjemme og i skole. 

Husk at give din spejderleder besked på at du er gået i gang med at tage Spejd365 mærket. Mærket 
koster 20,- som du selv skal betale da det ikke er et af de officielle DDS mærker. 


