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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. 
 

SHORTY Mærket blev opfundet i 1999. Lige inden 1. Glostrup Trop 

tog til Grønland (2000). 

For at erhverve dig et SHORTY mærke, skal du gå i korte bukser i 

et helt år! TIL ALLE SPEJDER ARRANGEMENTER! 

Alle møder og alle ture! 

Du må godt have "lange underbukser" på indenunder, blot de kun 

går til "over knæene". Ligeledes må du bære regnbukser i samme 

længde. Desuden må du have lange strømper på, som må gå til 

"under knæene". Du må også godt have gamacher på. 

Om du i stedet bærer kilt, nederdel eller kjole, må du selv om. 

Du kan ikke tage et VIKING eller SCOTTY mærke samtidig med SHORTY mærket. 
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VIKING Mærket blev tilføjet senere, da I ville have flere 

udfordringer. 

Reglerne er det samme som til SHORTY Mærket!  

DOG skal du have korte bukser på i et helt år ALTID! 

Også til konfirmationer, bryllupper osv. 

Du kan ikke tage et SHORTY mærke samtidig med VIKING mærket. 

 


