Smutter:

Pioneringspiger

Formål
Tanken bag dette mærke et, at introducere grønsmutterne for nogle af
de koncepter, der ligger til grund for pionering. Dermed ikke sagt, at de
skal mestre alle aspekter, men blot få en forsmag på hvad der venter
dem senere i spejderlivet. Lad os kalde det småpionering.

Forudsætninger for grønsmutter
Det kræver tålmodighed at lære knob, men ellers er aktiviteterne ret
lige til.

Forudsætninger for lederne
Da mærket indeholder en del fordybende læring, er det vigtigt, at der er
nok ledere til at kunne hjælpe grønsmutterne, så tålmodigheden ikke
slipper op.

Om trinene
Trin 1
Råbåndsknob.

Trin 2
Venskabsknob.

Trin 3
Pionering.

Udfordring
Kampen om det gyldne råbåndsknob.

X’et
Knobtov.
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Trin 1 - Råbåndsknob
Introduktion
Det første trin har fokus på knob som genre og råbåndsknobet som et
specifikt eksempel.

Aktiviteter
Kend dit knob: Grønsmutterne bliver præsenteret for de mest gængse
spejderknob, som alle ligger bundne på et underlag, så alle kan ses.
Lederen nævner nu et knob, og grønsmutterne skal i fællesskab
beslutte, hvilket de tror, det er.
OBS! Det er vigtigt for grønsmutterne, at de kan få knobene i hånden,
vende og dreje, fremfor blot at kigge på billeder.
KÆMPEKNOBET: Med det allertykkeste/største tov I har, skal
grønsmutterne i fællesskab forsøge at binde et råbåndsknob under
vejledning fra lederen. De holder alle fat i tovet og skal så flette ind
mellem hinanden uden at slippe tovet. Til allersidst slipper de, der står i
midten af knobet, og hjælper de andre med at stramme.
Binde råbåndsknob: Grønsmutterne skal nu selv binde knobet med
deres eget tov. Hvis de allerede har lært dette, kan de med fordel binde
flagknob, tømmerstik eller lignende.

Afslutning
Var det nemmest at binde i fællesskab eller alene? Hvorfor det?

Materialeliste
•
•

Knob
Tov
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Trin 2 - Venskabsknob
Introduktion
På andet trin beskæftiger grønsmutterne sig med venskabsknobet gennem både leg og læring.

Aktiviteter
Kongestolsstafet: Grønsmutterne går sammen fire og fire, stiller sig i
et kvadrat og holder alle deres højre arm frem. De griber fat i naboen til
højres arm. Sådan danner de tilsammen et venskabsknob.
Grønsmutterne går nu sammen to og to, og stiller sig overfor hinanden.
De skal holde om deres venstre underarm med den højre hånd, gå
sammen, og gribe om partnerens frie underarm med deres egne frie
hånd. Sådan danner de igen et venskabsknob – og en kongestol.
De skal så prøve at bære hinanden i kongestolen.
Venskabsknob: Smutterne lærer hvordan man binder knobet i sit
tørklæde.
Tørklædebrik: Smutterne pynter et stykke krympeplast, der kan bruges som tørklædesamler, evt. en trekant med tre huller, hvor de to ender af tørklædet samles for neden/i spidsen eller anden model.

Afslutning
Ifølge traditionen skal en ven binde knobet på dit tørklæde, og som tegn
på jeres stærke venskab må knobet ikke bindes op. Efter tørklædevask
må en ven så igen binde knobet på dit tørklæde.
Bind venskabsknobet på din spejdervenindes knob, så alle har bundet
venskabsknob på tørklædet.

Materialeliste
•

Egne tørklæder

•

Farveblyanter

•

Sakse

•

Krympeplast
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Trin 3 - Pionering
Introduktion
Formålet med dette trin er at give smutterne en forsmag på spejderdisciplinen pionering. De bliver gennem leg fortrolige med reb og rafter.

Aktiviteter
"At sidde lårene af hinanden": Alle stiller sig helt tæt i en rundkreds
med højre side mod midten af cirklen. De skal nu forsøge at sætte sig
ned alle sammen samtidigt, og opdager hvordan det kan hvile på
hinanden og i fællesskab lav en (forholdsvis) stabil konstruktion.
Rafter uden reb: Smutterne skal forsøge at anvende ovenstående teori
med rafter, fordi det her er muligt at stable rafter, så de holder sammen
uden at binde dem sammen med reb.
Min første trebuk: Smutterne skal prøve at binde og rejse en lav
trebuk. Lederen har på forhånd gjort klar og bundet et tømmerstik om
den ene af tre rafter, der hviler på en underliggende rafte. Så nu skal
smutterne udelukkende "væve" mellem rafterne og muligvis have hjælp
til at afslutte.
De små konstruktioner: Smutterne pionerer med køkkenelastikker og
blomsterpinde, og kan fremstille nogle ret vilde "raftekonstruktioner",
med udgangspunkt i klassisk pionering, grundet formatet.

Afslutning
Var det svært at få de forskellige konstruktioner til at stå?

Materialeliste
•

Reb

•

Små rafter

•

Blomsterpinde

•

Køkkenelastikker
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Udfordring - Kampen om det gyldne råbåndsknob
Introduktion
En femkamp med pionerings- og knobagtige discipliner

Aktiviteter
Smutterne opdeles i hold af passende størrelse alt efter flokkens
størrelse, og skal
Post
1

2

3

4

5

Beskrivelse
Kend dit knob KIMS: Kimsleg med
10-20 forskellige knob. Smutterne har
nu et minut til i stilhed at finde ud af,
hvad det er for nogle, og skal så
remse dem op.
Der gives et point pr rigtigt navn.
Føl dig frem: Smutterne skal føle på
fem forskellige knob dækket af et
klæde. De føler et af gangen og må
først gætte, når alle har mærket efter.
Der gives 1-10 point efter evne.
Knobstafet: Smutterne får udleveret
en stor bunke tov og skal så som en
klassisk tøjkæde taget et reb, løbe ud
og binde det på det forrige med et
råbåndsknob.
Der gives et point pr. reb med korrekt
knob.
Rafteræs: Smutterne skal hurtigst
muligt flytte en bunke små rafter fra
et sted til et andet.
De må selv bestemme, hvordan de
gør det, men hver pige må kun have
fat i en rafte ad gangen.
TIP! Man kan fx lave en kæde, og
sende fremad.
Vanteknob: Smutterne skal binde
knob med vanter på. De vælger selv,
hvilke de binder, men kun korrekte
knob tæller.
Der gives 1 point pr. Knob

Materialer
Forskellige knob
Tæppe
Ur

5 forskellige knob
Klæde

Mange reb/knobtov

Små
rafter/brændeknuder
Start- og målstreg

Mange knobtov
Vanter til alle
Ur

Afslutning
Pointene tælles sammen, og vinderen af "Det Gyldne Råbåndsknob" findes.
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Materialeliste
•

Et forgyldt råbåndsknob som pokal

•

Evt. limet på en træklods og så forgyldes det hele

•

Se tabel for materialer
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X’et
Knobtov: Grønsmutterne skal fremstille deres eget knobtov fx ved
hjælp er et middelalderflettehjul med syn snore eller en slynge med fire
snore for to personer, find instruktioner på internettet.
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