Seniorspejder:

Skovtrolde

Formål
Formålet med dette mærke er at sende spejderne i skoven. De skal se
skoven, føle skoven, leve i skoven og være skoven.
Spejderne befinder sig i skoven under hele forløbet, men anskuer den
og dens egenskaber fra forskellige vinkler.

Forudsætninger for seniorspejderne
Ingen særlige forudsætninger.

Forudsætninger for lederne
Flere af trinene kræver medvirken fra eksperter (svampe, jægere m.v.)
medmindre lederen selv har disse kompetencer.

Om trinene
Dette mærke adskiller sig fra den gængse opbygning og består ikke af
trin, men af fire mindre udfordringer i et fortløbende program. Det er
tanken, at aktiviteterne kan fordeles ud over et helt spejderår, og det
giver spejderne mulighed for at fordybe sig i de enkelte undertemaer.
Mærket sætter fokus på skoven gennem de fire årstider.
Formentlig er der tale om flere forskellige steder, da aktiviteterne nok
leder jer i forskellige geografiske retninger. Sammenligningen mellem
årstider må selvsagt ske som en generel vurdering.

Trin 1
Efterår.

Trin 2
Vinter.

Trin 3
Forår.

Trin 4
Sommer.

Udfordring
Sov i skov.

X’et
Hvis overnatningen sker i dårligt vejr giver det et X.
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Trin 1 - Efterår
Introduktion
Spejderne begynder med den tredje årstid, og ser allerede en stor ændring fra sommeren, der endnu ligger i frisk erindring.

Aktiviteter
Hovedaktiviteten for dette trin er en svampejagt. Det kan være ved
jeres eget skovsted, men det er kan også være et sted i lokalområdet,
hvor der er gode muligheder for at finde svampe.
TIP! Det kan være svært at finde svampe og ikke mindst bestemme,
hvorvidt de er spiselige eller ej. Derfor kan det være en god ide at
alliere sig med en ekspert eller deltage på en svampetur med den lokale
naturvejleder. Find mere info på naturstyrelsen.dk
Når jagten er indstillet, skal der i fællesskab tilberedes en svamperet.
Kig efter opskrifter på nettet eller i bøger fra biblioteket, der passer til
netop de svampe, I har fundet.

Afslutning
Hvilke forandringer har I lagt mærke til i naturen? Hvad er karakteristisk
lige nu?

Materialeliste
•

Naturvejleder/andre med kendskab til svampe

•

Kurve til at samle ind

•

Køkken/sted til at tilberede svamperetten
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Trin 2 - Vinter
Introduktion
Så blev det vinter. Jagten går ind på skovens dyr, og spejderne er med!
For nogle vil det sikkert være en vild oplevelse bare at overvære, mens
der for andre ligger en vis selvfølgelighed og nødvendighed over det.
Hvis det ikke er muligt med en jagt, kan trinnet evt. i stedet bestå af
vinterbadning jf. trin 3.

Aktiviteter
Jagten går ind: Hovedaktiviteten på dette trin er jagt. Da spejderne
formegentlig ikke har jagttegn, kan de kun deltage i jagten som
klappere eller tilskuere.
Jagtbyttet: Spejderne skal sprætte et dyr op, partere og flå det.
Optimalt er der en jæger eller anden kyndig vejleder til stede, som kan
guide dem igennem, men stadig lader spejderne selv få lov.
Solnedgang: Vinteren er et fantastisk tidspunkt at se solnedgangen
sammen, fordi den ligger så tidligt på dagen, at man ikke skal vente i
uendeligheder.
EKSTRA: Gevær og rifler: Hvis spejderne er gamle nok, kan I prøve at
skyde efter lerduer, eller affyre et luftgevær efter skydeskive.
OBS! Undersøg mulighederne i dit lokalområde og bliv dermed sikker
på, at det er tilladt for spejderne at deltage i aktiviteten.

Afslutning
Hvilke forandringer har I lagt mærke til i naturen?
Hvad er karakteristisk lige nu?

Materialeliste
•

Jægere, der kan tage spejderne med – de vil have de relevante
materialer
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Trin 3 - Forår
Introduktion
Foråret er en god tid at komme i skoven. Der er flere aktiviteter, end
der er tid til, så vælg de der passer til det.

Aktiviteter
Vinterbadning i skovsøen: En sand udfordring for de fleste, og selvom
det foregår med hvin og hektiske fagter, giver det et godt kick.
De første forårsbebudere: Spejderne skal på jagt efter forskellige ting
i skovbunden, der viser at tiderne skifter, og at foråret er på vej.
Spiselige planter: En stor del af de første skud, der vokser frem i
foråret, er spiselige, også selvom man ikke lige skulle tro det. I tråd
med den ovenstående aktivitet skal spejderne finde netop disse planter.
Skovtypen har stor betydning for, hvad der er at finde, men herunder
følger nogle eksempler, som kun er gode eller er bedst, når de er helt
nye:

•
•
•
•
•

De første bøgeblade
Skovsyre
Skvalderkål
Friske mælkebøtter
Ramsløg

Spejderne smager selvfølgelig på de forskellige planter.
Brændenælde-urte-suppe: Saml brændenælder og urter til en suppe
over bål.
Kan evt. godt kombineres med muslinger:
Blåmuslinger: Høst muslinger i dansk farvand.

Afslutning
Hvilke forandringer har I lagt mærke til i naturen?
Hvad er karakteristisk lige nu?

Materialeliste
•

Afhænger af valget af aktiviteter
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Trin 4 – Sommer
Introduktion
Spejderne stifter bekendtskab med sommeren, som nok er den årstid,
de er mest vant til at være ude i.

Aktiviteter
Hyldeblomstsaft – tidlig sommer (juni): I juni springer hylden ud,
og blomsterne er klar til at lave saft.
Spiselige kryb: Spejderne skal selv ud i skoven og finde de spiselige
kryb, tilberede og indtage dem. Alt efter hvilke dyr i jagter, og hvilke i
finder, er der forskellige fremgangsmåder. Søg information eller få evt.
En naturvejleder eller anden ekspert til at hjælpe

•

•

•

Bænkebider
Bænkebidere er et af de insekter, som man sagtens kan spise.
Det er dog vigtigt, at de tilberedes først, men det er hurtigt
klaret.
o Hæld dem over med kogende vand og steg dem i nogle få
minutter på en pande. Bænkebiderne spises hele. De
bliver sprøde, knasende og smagen minder lidt om rejer.
Myrer
På Noma serverer de orangemyrer, men man kan også sagtens
bruge almindelige røde skovmyrer.
Du behøver ikke at spise hele myren, men kan også bare nøjes
med at duppe den på tungen. Tag fat om myrens hoved, så den
ikke kan bide dig i tungen.
o Det er en skæg oplevelse at få myresyre på tungen, det
prikker og smager surt.
Edderkopper
Korsedderkopper kan spises rå og smager allerbedst i september,
hvor de er fulde af æg.
o Det er helt ufarligt, og du kan plukke dem lige fra spindet
og spise dem. De smager lidt kaviaragtigt.

Dykning: Undersøge havbunden og dens liv

Afslutning
Hvilke forandringer har I lagt mærke til i naturen?
Hvad er karakteristisk lige nu?
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Materialeliste
•

Findes primært i naturen, samt diverse til hyldeblomstsaft (find
opskrift på nettet)

•

Materialer til tilberedning
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Udfordring - Sov i skov
Introduktion
Spejderne er gennem det sidste år blevet fortrolige med skoven, dens
brug og opnået en respekt for naturen.

Aktiviteter
Udfordringen består af tre dele; urte- og svampejagt, madlavning og en
overnatning under trækronerne.
Tanken er, at de ankommer til skoven om eftermiddagen og overnatter
til dagen efter.
TIP! Det er muligt at transportere sig mellem de forskellige aktiviteter i
fald det ikke er muligt at gennemføre alle dele i samme områder.
TIP! Tages evt. i forlængelse af et trin.
Urte- og svampejagt: Spejderne skal på jagt efter ting til at pifte
deres aftensmad op. Det er vigtigt, at I udelukkende bruger elementer i
madlavningen, som I er helt sikre på, er spiselige, så hellere undvære,
hvis I er i tvivl.
Måltid: Hovedingrediensen i aftenens ret er et dyr. I bestemmer selv
hvilket dyr, fx kanin, rådyr, fasan, fisk eller noget helt femte. Det eneste
krav er, at dyret endnu er helt, så spejderne bliver nødt til at partere,
rense eller pelse det, før de går videre med måltidet.
TIP! Har I mulighed for det, kan I også lade dem slagte dyret selv.
Sovearrangement: Som inspiration til overnatningsmodellen kommer
her et par idéer:
TIP! Hvis I bruger presenning, så forankr den i jorden, så vinden
forhindres i at hvirvle under jeres sovearrangement og gøre jer kolde
nedenfra.
Sove i net
I kan spænde et stort net ud mellem fire træer, hvor pigerne kan sove.
Som dække for vind og vejr, kan I spænde en presenning ud over dem.
Sove i telte i træerne
Teltene kan hænges op i træerne og spændes ud.
OBS! Som regel bruges specielle telte, som er skabt til dette formål. For
at kunne sove i et telt i et træ kræves et meget stærkt telt med en
stabil og forstærket teltbund.
Sove i hængekøjer
I kan også vælge at sove i hængekøjer hængt op i træerne. Som dække
for vind og vejr, kan I spænde en presenning ud over dem.
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Sove i bivuak i træerne
I kan også vælge at bygge en bivuak, der er hævet over niveau. Den
kan bygges som et lille træhus, med fast bund af rafter, som I lægger
jeres liggeunderlag ud på og med et tag af rafter og mos. Den kan også
laves mere primitivt, hvor bunden skiftevis er rafter og snore/reb på
tværs, der kan skabe jeres eget lille bløde leje, hvor I kan sove. I kan
vælge at spænde en presenning ud over bunden som dække for vind og
vejr.
Sove oppe i træerne
Denne overnatningsform kræver lidt mere forberedelse og en uddannet
instruktør. Til gengæld er det er ret vild følelse at skulle sove, mens
man er fastspændt langt over jorden.

Afslutning
Hvordan har det været et følge skoven på alle årstider? Hvornår kunne I
bedst lide skoven?

Materialeliste
•

Afhænger af valget af overnatningsform og måltid
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