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 Fremstille en drage eller en varmlufts-
ballon sammen med patruljen. 

 
SØ- OG VANDAKTIVITETER. 
 Have gennemført en sejlads i robåd/

kajak/kano eller lignende. 
 
SPEJDERBEVÆGELSE OG SAMFUND 
 Vide, hvilke andre spejderkorps og 

ungdomsforeninger, der findes i jeres 
kommune. 

 Kende spejderbevægelsens begyndelse 
og senere udbredelse. 

 Fremstille en drage eller en varmlufts-
ballon sammen med patruljen. 
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og senere udbredelse. 

 Alcor - 5 
FRILUFTSLIV 
 Fremstille en liste over personlig ud-

rustning til en lejrtur og kunne pakke 
rygsækken rigtigt. 

 Kunne lave bål ved hjælp af stål og flint 
eller ildbor. 

 Kunne 5 af følgende besnøringer: Vin-
kel-, kryds-, japansk-, filipinsk-, simpel 
og dansk ottetalsbesnøring. 

 Planlægge og fremstille en patruljelejr-
plads med mindst 4 forskellige lejrar-
bejder sammen med patruljen. 

 Vise madhygiejne og hensigtsmæssig 
opbevaring af mad på lejr. 

 Have planlagt, indkøbt og tilberedt bål-
mad. 

 Kunne lægge kompasretninger ind på et 
kort og udmåle afstande ved hjælp af 
målestoksforholdet. 

 Kunne de 12 almindeligeste kortsigna-
turer og O-løbs-signaturer. 
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 Kende forskellige kodetyper og anven-
de mindst 3 typer. 

 Kunne give trinvis førstehjælp til be-
vidstløse inkl. kunstig åndedræt (men 
ekskl. UHM) 

 Kunne give førstehjælp til forfrysnin-
ger, forgiftninger og ætsninger. 

 Kunne foretage en RICE behandling 
ved en ledskade + kunne anlægge en 
støtteforbinding på knæ, hånd, fod og 
tommelfinger. 

 Kunne give et signalement af en per-
son, så andre kan genkende personen. 

 
DRAMA/MUSIK/SANG 
 Planlægge og udføre en sketch eller 

optræden ved et større arrangement 
 Kunne (eller lave og derefter kunne) 

patruljens eller troppens råb eller sang. 
 
HÅNDELAG 
 Fremstille et primitivt kompas, der kan 

anvendes. 

 Vide, hvordan et kompas fungerer. Gå 
en kompasgang. Kunne bestemme, hvor 
patruljen er ved hjælp af en krydspej-
ling. 

 
UD I NATUREN 
 Kunne udpege 15 forskellige træer og 

buske i naturen. 
 Kunne 10 forskellige dyrespor og lave 

et gipsaftryk. 
 Have gennemført et O-løb på mindst 6 

km og med min. 8 poster. 
 
SUNDHED 
 Have gennemført et mindst 12 km. 

langt cykel O-løb med 8 poster. 
 Planlægge og gennemføre en vandretur/

hejk på 15. km. 
 
KLAR DIG SELV 
 Have styr på og deltage i vedligeholdel-

se af patruljens materiel. 
 Kunne modtage morse ved hjælp af lys, 

lyd og plader. 
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