Spejder:

Logikløbere

Formål
Mærket har til formål at introducere pigerne til det at være spejder gennem klassiske løbsformer.

Forudsætninger for spejderne
Dette mærke er en oplagt introduktion til det at være spejder for nyoprykkede piger.
Dog kræver det en smule kendskab til koder og orientering blandt patruljens medlemmer.

Forudsætninger for lederne
Alle trinene er koncentreret om et løb, hvorfor mærket kræver en del
forberedelse på forhånd til at hænge poster op, finde materialer, lave
koordinatsæt osv.
Alle løbsformer er forklaret under de respektive trin, så lederen behøver
ikke at have kendskab til dem på forhånd.

Om trinene
OBS! Afstande mellem poster tilpasses antallet af poster på de forskellige løb. Jo flere poster, jo kortere afstand

Trin 1
Stjerneløb (steder).

Trin 2
Fotoløb (foto/steder).

Trin 3
SMS-løb (GPS).

Trin 4
Orienteringsløb (kort).

Udfordring
Natløb.
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Trin 1 – Stjerneløb
Introduktion
Første trin omhandler spejderlov og -løfte gennem et stjerneløb.

Aktiviteter
Hovedaktiviteten er et stjerneløb, hvor lederen er placeret samme sted
under hele løbet. Spejderne sendes ud til en post ad gangen og skal løse
opgaven, inden de kommer tilbage til lederen for at videregive
løsningen. På den måde kan lederen holde øje med spejderne og sikre
sig, at de når alle posterne.
Spejderne introduceres til Spejderlov og -løfte:
”Som spejder lover jeg at gøre mit bedste for at ære Gud og leve efter
hans vilje. Derfor skal en spejder:”
Poster
Nr.
1

2
3

4

5

6

Beskrivelse
Tale sandhed
Fortæl de andre i patruljen tre små
historier om dig selv, hvoraf kun én er
sand. De andre skal nu gætte, hvilken én
det er.
Eller lav en quiz/tipskupon med sande og
falske udsagn.
Stifte fred
Løs morsekoden.
Dele med andre
I skal binde jeres ben sammen to og to,
så i kun har tre ben tilsammen at gå
tilbage på.
Være en god kammerat
To piger mister retten til at gå og skal
derfor bæres hjem af de andre. I
bestemmer selv hvordan.
Værne om naturen
Find 10 ting, der ikke hører til i naturen,
og bring dem tilbage til lederen, som
putter det i skraldespanden. Det kan
enten være skrald, der allerede er i
naturen – og hvis der ikke er det, så
placeres noget.
Vise hensyn og hjælpe andre
Yde førstehjælp til en dame, der er faldet
om og er bevidstløs. De skal snakke om,
hvilken type førstehjælp, de vil yde og

Materialer
-

En kode, hvor der står
’Stifte fred’
Tørklæde til at binde
benene sammen.
-
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hjælpe hende med tilbage til lederen og
forklare, hvad de har gjort.
Leve i hjem og samfund med
kærlighed og omtanke
Skriv et digt til din patruljeleder eller
tropleder, som indeholder min. 10 rim.

Papir og blyant

Afslutning
Tænker I på spejderlov og -løfte nogensinde? Betyder det noget for jer,
at vi rent faktisk har lovet hinanden og vores medmennesker dette?

Materialeliste
• Se tabel

Side 3 af 11

Trin 2 – Fotoløb
Introduktion
Dette løb tager udgangspunkt i sangen "Pigespejderi" fra sangbogen, og
introducerer endnu en løbsform.

Aktiviteter
Hovedaktiviteten er et fotoløb. Placeringen af poster er angivet med
fotos af findestedet. Ved hver post er der et nyt foto, der leder dem til
næste post. Det er udelukkende døde poster, der alle skal besvares, når
de når hjem til spejderhuset og lederen igen, det vil sige, at der leges
og hygges efter det lille løb.
Post
1
2

3
4

5

Beskrivelse
Jeg er på sporet med alle mine venner
Sportegn – hvad betyder de?
Jeg har det herligt med alle mine venner
Gæt og grimasser
I skal 2 og 2 finde på 2 sætninger, der kan
være med i en gæt og grimasser, når I er
tilbage.
Jeg leger ude med alle mine venner
Nævn hver én god leg, der kun kan leges
ude.
Jeg er på e-mail med alle mine venner
Tag et billede og send til lederen gennem
Snapchat, Facebook, instagram, mms eller
andet.
Jeg synger sange med alle mine venner
Gurglekaraoke (Find ud af hvilken sang, I vil
gurgle, når I kommer tilbage til spejderhuset)

Materialer
Liste med
sportegn

Afslutning
Betyder det noget, hvad man laver, når man er sammen med sine venner?

Materialeliste
•

Liste med sportegn

•

Fotos af de steder posterne placeres
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Trin 3 – SMS-løb
Introduktion
Spejderne sendes alene afsted på tur, og holder kontakt med lederen
over mobilen. Patruljen har en GPS med på tur, og lederen sender besked om næste post, når hun har fået et korrekt svar på en løst opgave.
Alternativt kommunikeres over fx messenger, pigerne får en adresse og
finder via fx google maps.

Aktiviteter
Ramme: Alle posterne er hængt op ude i lokalområdet, så når
spejderne har læst posten og sendt løsningen til lederen modtager de en
besked med næste posts placering, som et GPS-koordinat.
TIP! Dette løb kan også laves med brug af Woop-app
Poster
Nr.
1

2

3

Beskrivelse
Kære Far i høje himmel
Et horoskop er et diagram over
himlen på et givet tidspunkt med et
givet punkt på Jorden som centrum.
Horoskopet danner grundlag for en
astrologisk forudsigelse af
begivenheder eller egenskaber, ofte
for et menneske, men også for ting
som fx bygningsværker, projekter og
politiske begivenheder.
Kilde: Gyldendal - Den Store Danske
Opgave:
Skriv dagens horoskop, så det ville
passe bedst muligt på jeres dag. I
skal skrive et horoskop i fællesskab,
filme at I læser det op og sende
videoen til jeres leder.
Hør mit hjertes stille bøn
Kærlighed
Skriv et kærlighedsdigt eller
Sæt et kærlighedsdigt i den rigtige
rækkefølge
Evt. skriv et kærestebrev til Lord
Baden Powel.
Hvor jeg er i verdens vrimmel
Hvilke bynavne gemmer sig bag
følgende ord?
I må tænke kreativt, nogle gange på

Løsninger

Løsning
Kold fisk = Tunis
Put far i ovnen =
Bagdad
Anskaf en anløbsplads
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engelsk, og lade jeg inspirere af
udtalen.
Gæt stednavne med synonymer
Kold fisk =
Put far i ovnen =
Anskaf en anløbsplads =
Spark englene =
Vi grinte =
To desserter =
Vildt på hesteryg =
Lej en regning =
Gæret druesaft =
Spiritus =
Syng en grøntsag =
Brænd et kornprodukt =
Rengøring af 1000 kg =
1000 konger =
Havets pige =
Du kan ikke se =
Hurtig klokke =
Religiøs sygdom =
Stille havn =
Et par næsehorn =
Køb en pige =
Velhavende bogstav =
Installer film =

4

5
6

= København
Spark englene = Los
Angeles
Vi grinte = Oslo
To desserter = Paris
Vildt på hesteryg =
Madrid
Lej en regning =
Lissabon
Gæret druesaft =
Wien
Spiritus = Rom
Syng en grøntsag =
Singapore
Brænd et kornprodukt
= Melbourne
Rengøring af 1000 kg
= Washington
1000 konger =
Kingston
Havets pige =
Havanna
Du kan ikke se =
Dublin
Hurtig klokke =
Belfast
Religiøs sygdom =
Budapest
Stille havn = Cairo
Et par næsehorn =
Torino
Køb en pige = Beirut
Velhavende bogstav =
Riga
Installer film =
Montevideo

Lad mig færdes som din søn
Send tre lege, som I synes, det mest
er drenge, der leger.
Alternativt kan spejderne skulle lave
en (torne)krone, som en af dem skal
bære, eller de skal binde to rafter
sammen og bære korset med hjem.
Lad mig leve dig til ære
Tre bud på, hvad det kan betyde?
Hædre Danmark, far og mor
Nationalfølelse
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Kode navne og billeder af personer
sammen. Både lokalkendte og
politikere, kongelige osv.
Eller kend kendte steder i Danmark
som Kronborg, Amalienborg,
Hammershus m.v.
Andre folk til nytte være
Hver spejder skal nævne en nyttig
ting, de gør derhjemme
Lyde spejderlovens ord
Mime spejderloven, eller gæt og
grimasser: Hvilket led af
spejderloven viser jeg?

7
8

Afslutning
Syng hele sangen sammen. Har I før tænkt over, hvad vi synger? Forstår I det?

Materialeliste
•

Afhænger af valg af poster
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Trin 4 – Orienteringsløb
Introduktion
Spejderne skal på et orienteringsløb, hvor de skal finde vej med kort.
Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle udgave af orientering anvendes et specialtegnet symbolkort, hvor der er signaturer (Se billedet).

Aktiviteter
Find på Danmarks Orienteringsklubbers hjemmeside kort over den
lokale skov med ruteforslag i forskellige længder og sværhedsgrader.
Det er muligt at vælge en rute på forsidens danmarkskort, som er klar
til at printe ud. Her er der også en strimmel til at klipse på, ude på
posterne. Det er også muligt at finde kortet på mobilen.
Løbet skal naturligvis passe til den tid, der er til rådighed.

Afslutning
Ingen særlig afslutning

Materialeliste
•

O-løbskort
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Udfordringen - Natløb
Introduktion
Dette bliver måske spejdernes første natløb. Det er derfor vigtigt, at det
bliver en god oplevelse for dem, selvom det også skal være udfordrende
og unægtelig bliver en smule uhyggeligt.

Aktiviteter
Natløbet er et smuglerløb med stoffer, mystiske mænd og spænding.
Historien som spejderne får som introduktion:
Politiet har kontaktet os, der er begyndt at være problemer med stoffer
her i området. Så vi sagde selvfølgelig ja, da vi blev bedt om at hjælpe
med at sætte en stopper for det. Politiet er på sporet af nogle af de
mennesker, der sælger stofferne. I byer som København, har de solgt
det til piger helt ned til 3. klasse. Det vil I da gerne være med til at
sætte en stopper for, ikke?
Vi ved ikke meget om forbryderne – vi ved at de forklæder sig for ikke
at blive opdaget, og vi ved at de sender hemmelige signaler til
hinanden. Deres farlige varer kommer ind i landet på lastbiler, men
bliver så laster om i noget mindre, og fordelt på en måde, som ikke
vækker mistanke.
I skal på jagt her i skoven. I skal hjælpe politiet som også er her i
skoven, men politiet kender jo ikke alle jer, så for at kunne kende jer fra
forbryderne skal I starte med at finde ud af hvad kodeordene er, så I
kan sige dem, hvis politiet pludselig overfalder jer og tror, det er jer, der
sælger stoffer. Det er også vigtigt, at I får en narkohund med på hver
indsatsgruppe, så I kan få hjælp til at identificere stofferne.
(Undervejs møder de politiet, der vil have deres kodeord)
Poster
Post
1

2

Beskrivelse
Pigerne vækkes og skal tage varmt tøj på
Find narkohunde i skoven (bamser med
hver sin farve halsbånd).
Kodeord i avis (kodeordet er “Seje piger”)
(denne startpost bruges til, hvis der er flere
hold, at få dem fordelt, for det vil tage dem
forskellig tid at løse de to opgaver)
Holdene sendes afsted på skift - følge
sportegn til næste post
Kanyler – klatrepost
Når I skal finde ud af, om nogen tager
stoffer, skal I tage en blodprøve. Men
forbryderne er naturligvis ikke interesseret

Materialer
Bamser svarende
til antal hold med
halsbånd
Aviser (med koder
fx understregede
bogstaver)
svarende til antal
hold
Kanyler/sprøjter
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i, at I kan tage blodprøver. Derfor har de
gemt alle byens sprøjter her oppe i træet,
hvor de tror, at I ikke kan få fat på dem.
Men det kan I naturligvis godt – kravl op og
tag en sprøjte – men kun én - der skal også
være til de andre indsatsgrupper.

3

4

Forbryderne kom galt af sted med
sprøjterne – I kan derfor følge deres
blodspor herfra.
(ketchup til næste post)
For bedre at kunne følge forbryderne uden
at blive opdaget, skal I forklæde jer, måske
som fodboldfans. Alle skal tegne et flag i
ansigtet. Følg flagene herfra. I skal holde
øje med noget af politiets materiel, de
prøver at hjælpe jer, men vil ikke ses
sammen med jer.
(lagkageflag til næste post)
(En walkie talkie hænger i et træ)
I skal kalde op på denne walkie talkie på
kanal X og sige kodeordet, så får I næste
spor.

(stumper af plasticposer til næste post)

5

I plastiklomme ophængt står:
Her har I resterne af et brev – politiet tror,
at det kan lede jer på vej. Men forbryderne
må ikke opdage, at I er på sporet af dem,
så mens I prøver at se på brevstumperne,
må nogle af jer sjippe eller lege noget
andet, for at I bare ligner søde skolebørn,
der er ude at lege.
(melspor til næste post)

Rød
ansigtsfarve/stift
Små lagkageflag

Walkie talkie
Besked:
I skal følge nogle
stumper af
bæreposer.
Forbryderne
bruger poserne til
at transportere
doping i, så det
bare ligner
madvarer. Nogle
af de poser har de
revet i stykker, de
har nemlig travlt
nu, de ved de
bliver forfulgt.
Brev revet i
stykker som
puslespil, hvor der
står hvor næste
post er:
Opråb til
bandeleder
Vi er på flugt – vi
har mistet vores
madforsyninger,
der gik hul på
melposen. Send
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6

Levende post:
Identificere hovedmanden ud fra
fingeraftryk på en pengeseddel.

7

I har lige mødt en mand, der viste jer en
pengeseddel. Skriv så godt et signalement
af manden som muligt med særlige
kendetegn osv. Måske var han i
virkeligheden i ledtog med forbryderne…
Levende post:
Signalementet: manden havde et armbind
af en given farve om armen (eller andet
tegn) – han var i virkeligheden i ledtog med
de onde – nu må vi se om, vi kan fange
nogle af dem
Hvordan I afvikler slutningen, det afhænger
af, hvor vilde voksendeltagere I har – der
skal være nogen ude i skoven og ”sige
bøh”/bede om kodeord – er de også friske
på at blive jagtet af en kæmpeflok
spejdere?
Kan også sluttes af med, at spejderne bare
skal finde stofferne, som forbryderne har
tabt, da de tog flugten.

8

straks mere mad.
Frank
Pengeseddel med
fingeraftryk (lavet
med tryksværte)
Tre
“kartotekskort”
med navne og
forskellige
fingeraftryk
Papir + blyant.

Evt. Poser med
stoffer

Afslutning
Det er vigtigt med en hyggelig afslutning

Materialeliste
•

Se tabel
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