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

 

Karlsvognen 
 
 
 
 
 
 

Merak - 3 
 

Navn: ___________________ 
 
 

Når alle opgaver i dette hæfte er gennemført 
kan du få Karlsvognsmærket til din uniform. 

 
 
 

A  N  T  V  O  R  S  K  O  V    D  I  V  I  S  I  O  N 

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

 

Karlsvognen 
 
 
 
 
 
 

Merak - 3 
 

Navn: ___________________ 
 
 

Når alle opgaver i dette hæfte er gennemført 
kan du få Karlsvognsmærket til din uniform. 

 
 
 

A  N  T  V  O  R  S  K  O  V    D  I  V  I  S  I  O  N 

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

 

Karlsvognen 
 
 
 
 
 
 

Merak - 3 
 

Navn: ___________________ 
 
 

Når alle opgaver i dette hæfte er gennemført 
kan du få Karlsvognsmærket til din uniform. 

 
 
 

A  N  T  V  O  R  S  K  O  V    D  I  V  I  S  I  O  N 

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

 

Karlsvognen 
 
 
 
 
 
 

Merak - 3 
 

Navn: ___________________ 
 
 

Når alle opgaver i dette hæfte er gennemført 
kan du få Karlsvognsmærket til din uniform. 

 
 
 

A  N  T  V  O  R  S  K  O  V    D  I  V  I  S  I  O  N 

DRAMA/MUSIK/SANG 
 Have planlagt og gennemført en sketch 
 Have deltaget i lejrbålsunderholdning. 
 
HÅNDELAG 
 Have fremstillet en ting af tovværk. 
 Kunne lave en ring af kordelstrop. 
 
SØ- OG VANDAKTIVITETER. 
 Være med til at lave et primitivt vand-

rensningsanlæg. 
 
VI OG VERDEN 
 Kende lederens navn, adresse og tlf.nr. 
 Kunne "Der er et yndigt land" 
 Kende mindst 6 flag og lande (udenfor) 

Skandinavien. 

DRAMA/MUSIK/SANG 
 Have planlagt og gennemført en sketch 
 Have deltaget i lejrbålsunderholdning. 
 
HÅNDELAG 
 Have fremstillet en ting af tovværk. 
 Kunne lave en ring af kordelstrop. 
 
SØ- OG VANDAKTIVITETER. 
 Være med til at lave et primitivt vand-

rensningsanlæg. 
 
VI OG VERDEN 
 Kende lederens navn, adresse og tlf.nr. 
 Kunne "Der er et yndigt land" 
 Kende mindst 6 flag og lande (udenfor) 

Skandinavien. 

DRAMA/MUSIK/SANG 
 Have planlagt og gennemført en sketch 
 Have deltaget i lejrbålsunderholdning. 
 
HÅNDELAG 
 Have fremstillet en ting af tovværk. 
 Kunne lave en ring af kordelstrop. 
 
SØ- OG VANDAKTIVITETER. 
 Være med til at lave et primitivt vand-

rensningsanlæg. 
 
VI OG VERDEN 
 Kende lederens navn, adresse og tlf.nr. 
 Kunne "Der er et yndigt land" 
 Kende mindst 6 flag og lande (udenfor) 

Skandinavien. 

DRAMA/MUSIK/SANG 
 Have planlagt og gennemført en sketch 
 Have deltaget i lejrbålsunderholdning. 
 
HÅNDELAG 
 Have fremstillet en ting af tovværk. 
 Kunne lave en ring af kordelstrop. 
 
SØ- OG VANDAKTIVITETER. 
 Være med til at lave et primitivt vand-

rensningsanlæg. 
 
VI OG VERDEN 
 Kende lederens navn, adresse og tlf.nr. 
 Kunne "Der er et yndigt land" 
 Kende mindst 6 flag og lande (udenfor) 

Skandinavien. 
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Merak - 3 
FRILUFTSLIV 
 Kende sikkerhedsreglerne ved båltæn-

ding. 
 Kunne opbygge og tænde bål med 3 

tændstikker. 
 Rejse og nedtage telt sammen med pa-

truljen. 
 Have taget færdighedsmærket "økse" 
 Være med til at vedligeholde patruljens 

materiel. 
 Kunne pælestik, flagknob og 2 enkelte 

halvstik. 
 Kunne 5 kortsignaturer på kortet og 

finde dem i naturen. 
 Kende kompassets opbygning. 
 
UD I NATUREN 
 Kende 15 vilde planter fra mark, skov 

og eng. 
 Have kendskab til de 4 kornsorter. 
 Kende 10 - i Danmark vildtlevende fug-

le. 

Merak - 3 SUNDHED OG BEVÆGELSE 
 Lave en forhindringsbane med 8 forhin-

dringer og gennemløbe den. 
 Kende reglerne for personlig hygiejne 

og madhygiejne og bruge dem i rele-
vante situationer 

 Kende madpyramiden og fødevarernes 
næringsværdi. 

 
KLAR DIG SELV 
 Vide hvad man gør for at undgå vabler 

- og kunne behandle vabler. 
 Kunne anlægge kompres- og tryk-

forbinding, fast forbinding med 3-
kantet tørklæde samt mitella 
(armslynge) 

 Kunne adressere en konvolut, frankere 
og afsende den. 

 Lære de vigtigste regler for cyklister at 
kende - i relevante situationer. 

 Have pakket sin udrustning selv og 
holdt orden i den. 

FRILUFTSLIV 
 Kende sikkerhedsreglerne ved båltæn-

ding. 
 Kunne opbygge og tænde bål med 3 

tændstikker. 
 Rejse og nedtage telt sammen med pa-

truljen. 
 Have taget færdighedsmærket "økse" 
 Være med til at vedligeholde patruljens 

materiel. 
 Kunne pælestik, flagknob og 2 enkelte 

halvstik. 
 Kunne 5 kortsignaturer på kortet og 

finde dem i naturen. 
 Kende kompassets opbygning. 
 
UD I NATUREN 
 Kende 15 vilde planter fra mark, skov 

og eng. 
 Have kendskab til de 4 kornsorter. 
 Kende 10 - i Danmark vildtlevende fug-

le. 

Merak - 3 
FRILUFTSLIV 
 Kende sikkerhedsreglerne ved båltæn-

ding. 
 Kunne opbygge og tænde bål med 3 

tændstikker. 
 Rejse og nedtage telt sammen med pa-

truljen. 
 Have taget færdighedsmærket "økse" 
 Være med til at vedligeholde patruljens 

materiel. 
 Kunne pælestik, flagknob og 2 enkelte 

halvstik. 
 Kunne 5 kortsignaturer på kortet og 

finde dem i naturen. 
 Kende kompassets opbygning. 
 
UD I NATUREN 
 Kende 15 vilde planter fra mark, skov 

og eng. 
 Have kendskab til de 4 kornsorter. 
 Kende 10 - i Danmark vildtlevende fug-

le. 

Merak - 3 SUNDHED OG BEVÆGELSE 
 Lave en forhindringsbane med 8 forhin-

dringer og gennemløbe den. 
 Kende reglerne for personlig hygiejne 

og madhygiejne og bruge dem i rele-
vante situationer 

 Kende madpyramiden og fødevarernes 
næringsværdi. 

 
KLAR DIG SELV 
 Vide hvad man gør for at undgå vabler 

- og kunne behandle vabler. 
 Kunne anlægge kompres- og tryk-

forbinding, fast forbinding med 3-
kantet tørklæde samt mitella 
(armslynge) 

 Kunne adressere en konvolut, frankere 
og afsende den. 

 Lære de vigtigste regler for cyklister at 
kende - i relevante situationer. 

 Have pakket sin udrustning selv og 
holdt orden i den. 

FRILUFTSLIV 
 Kende sikkerhedsreglerne ved båltæn-

ding. 
 Kunne opbygge og tænde bål med 3 

tændstikker. 
 Rejse og nedtage telt sammen med pa-

truljen. 
 Have taget færdighedsmærket "økse" 
 Være med til at vedligeholde patruljens 

materiel. 
 Kunne pælestik, flagknob og 2 enkelte 

halvstik. 
 Kunne 5 kortsignaturer på kortet og 

finde dem i naturen. 
 Kende kompassets opbygning. 
 
UD I NATUREN 
 Kende 15 vilde planter fra mark, skov 

og eng. 
 Have kendskab til de 4 kornsorter. 
 Kende 10 - i Danmark vildtlevende fug-

le. 

SUNDHED OG BEVÆGELSE 
 Lave en forhindringsbane med 8 forhin-

dringer og gennemløbe den. 
 Kende reglerne for personlig hygiejne 

og madhygiejne og bruge dem i rele-
vante situationer 

 Kende madpyramiden og fødevarernes 
næringsværdi. 

 
KLAR DIG SELV 
 Vide hvad man gør for at undgå vabler 

- og kunne behandle vabler. 
 Kunne anlægge kompres- og tryk-

forbinding, fast forbinding med 3-
kantet tørklæde samt mitella 
(armslynge) 

 Kunne adressere en konvolut, frankere 
og afsende den. 

 Lære de vigtigste regler for cyklister at 
kende - i relevante situationer. 

 Have pakket sin udrustning selv og 
holdt orden i den. 

SUNDHED OG BEVÆGELSE 
 Lave en forhindringsbane med 8 forhin-

dringer og gennemløbe den. 
 Kende reglerne for personlig hygiejne 

og madhygiejne og bruge dem i rele-
vante situationer 

 Kende madpyramiden og fødevarernes 
næringsværdi. 

 
KLAR DIG SELV 
 Vide hvad man gør for at undgå vabler 

- og kunne behandle vabler. 
 Kunne anlægge kompres- og tryk-

forbinding, fast forbinding med 3-
kantet tørklæde samt mitella 
(armslynge) 

 Kunne adressere en konvolut, frankere 
og afsende den. 

 Lære de vigtigste regler for cyklister at 
kende - i relevante situationer. 

 Have pakket sin udrustning selv og 
holdt orden i den. 
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