
 

                                                                                                                                 

D E T   D A N S K E   S P E J D E R K O R P S 
STRUERSPEJDERNE 

 
 

Sådan tager du ikke DDS-mærker – også kaldet uofficielle mærker. 
 
Måske har du hørt om mærker som Biky, Shelty, Shorty, Nissehue-mærket mv - dvs spejdermærker, 
som er ekstra mærker udover de mærker DDS har.  
 
De mærker vi normalt tager på spejdermøderne er DDS-mærkerne, som enten tager udgangspunkt i 
at vi har tilegnet os nogle færdigheder (lært at bruge kniv, sav, økse m.v.) eller gennemgået et forløb 
over måske 3-5 møder, hvor vi har beskæftiget os med et emne som eks. for mikroer: En god 
kammerat, for mini: Selvstændig, for junior: Vild Ro, for trop: Masterchef. 
 
Vi fik nye DDS mærker in 2018/19 – de fleste er runde og har en bestemt farve pr. spejdergren 
(mikro-mærker har blå kant, mini-mærker har grøn kant, junior-mærker har orange kant samt trop-
mærker har sort kant) dertil kommer eks. vandre-mærkerne som er firkantet. 
 

 
 
 
Men tilbage til ikke DDS-mærkerne J: 
Vi vil rigtig gerne støtte op om at alle spejdere tager mærker og der er mange rigtig sjove og gode 
mærker, som I kan tage i fritiden. Der er bare lige et par ting, vi må være helt klar på inden I 
begynder på et ikke DDS-mærke: 

- Ingen må begynde på at tage et mærke før der foreligger en aftale mellem spejderen, 
forældrene og grenlederen (gerne SMS fra forældre til grenleder) 

- Alle regler skal overholdes og det er primært forældrene der sikre at spejderen overholder 
reglerne for at tage mærket. 

- Det er forældrene der betaler for mærket samt evt skaffer mærket hjem (Struerspejderne er 
ikke ansvarligt for hverken udgiften eller at mærket måske er udgået). 

- BEMÆRK: at spejderne altid skal have spejder-tørklædet på når det tages mærker. 
- Info. om mærkerne se www.mærkelex.dk 

 
Der er nogle ikke DDS-mærker, som Struerspejderne ikke støtter op om at spejderne tager, enten pga 
indholdet/temaet i mærket eller at spejderen ikke har den rigtige alder for at tage netop det mærke. 
 
Det kan ske at vi, som spejdergruppe tager et ikke DDS-mærke eks. hjemmespejd eller på spejder-
møder/tur tager et ikke DDS-mærke. Her er det Struerspejderne, der skaffer og betaler for mærkerne. 

 
 

 


