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 Fremstille et reb ved hjælp af en reb-
slagningsmaskine. 

 
SØ- OG VANDAKTIVITETER. 
 Have deltaget i en kanohejk med min. 1 

overnatning. 
 
SPEJDERBEVÆGELSE OG SAMFUND 
 Kunne forklare (mundtligt), hvorfor du 

er spejder. 
 I patruljen planlægge et 2-3 måneders 

forløb med møder og en patruljetur - og 
tage medansvar for at forløbet gennem-
føres. 
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 Alioth - 6 
FRILUFTSLIV 
 Lede fremstillingen af et større lejrar-

bejde - f.eks. patruljens køkkenbord, et 
grentårn eller en mindre bro. 

 Planlægge en patruljetur med overnat-
ning eller en hejk på mindst 15 km. 

 Fremstille en bro eller et andet pioner-
arbejde, hvor patruljen anvender taljer 
(skæring af taljer) 

 Bygge et 10-minutters tårn 
(samarbejdstårn) sammen med patrul-
jen. 

 Kunne lave primimad uden brug af 
stanniol. 

 Indlægge og udtage 6-cifrede koordina-
ter på kort. 

 Have kendskab til misvisning ved brug 
af kort og kompas. 

 Sammen med patruljen, have tegnet et 
kort over et mindre område. 
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KLAR DIG SELV 
 Have bygget et signalapparat og kunne 

anvende det. 
 Kunne afsende en melding i morse ved 

hjælp af lys, lyd eller plader - så modta-
geren kan løse meldingen. 

 Have gennemført et kompetencegiven-
de 12-timers førstehjælpskursus (inkl. 
afsluttende prøve med UHM). 

 
DRAMA/MUSIK/SANG 
 Sammen med patruljen have planlagt 

og stået for en del af underholdningen 
ved troppens lejrbål. 

 Have lavet en maske og anvendt den 
ved optræden, patruljeceremoni eller 
lignende. 

 
HÅNDELAG 
 Kunne mindst 20 forskellige knob og 

kende deres anvendelse i spejdersam-
menhæng. 

 Kunne fremstille mindst fire af følgen-
de tovværksting: Ende-, øje-, kort- og 
langsplejsning eller kordelstrop. 

UD I NATUREN 
 Kunne finde 10 stjernebilleder. 
 Kunne bedømme og måle afstande ved 

hjælp af forskellige metoder. 
 Lave et O-løb til patruljen på mindst 4 

km. op med 6 poster. 
 Have deltaget i et nat O-løb på mini-

mum 8 km. med mindst 10 poster. 
 Kende 10 forskellige fugle - de 5 også 

på stemmen. 
 Tegne en kortskitse over en ukendt 

strækning på mindst 1 km., som lige er 
gennemgået - så en kammerat kan finde 
vej tilbage. 

 
SUNDHED 
 Have deltaget i en 25 km. lang cykeltur, 

en 20 km. vandretur med oppakning 
eller et 10 km. langt O-løb. 

 Sammen med patruljen planlægge og 
fremstille en forhindringsbane - for der-
efter at gennemløbe den. 
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