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Forberedelse inden mødet:  

 Dette er ment som inspiration til hvordan et 

spejdermøde kan se ud, I er velkomne til at flytte 

rundt og ændre i aktiviteterne. Hvis spejderne 

allerede kan nogle af prøvekravene er det 

selvfølgelig ikke nødvendigt at øve dem.  

 Den spejder, der laver 1. klasseprøven, skal være 

meget godt forberedt på alle emner. 

 I træningen med morseplader kræver det at spejderen 

har fornuftigt kendskab til morsealfabetet. 

Leder ansvarlig: 

 Lederne har til ansvar informere spejdere til 

Signalering. 

 Mødet planlægges med fokus på Signalering. Det er 

muligvis blevet gennemgået med patruljen før. 

 Alt som gennemgås til møderne skal også trænes 

hjemme, således spejderne kan ikke kun få viden men 

også færdighederne, som er formålet med forløbet og 

en del af karakter/selvstændigheds elementet i 

prøven 
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Materialer: 

•  Morseplader 

•  Papir og blyant 

•  Reb med abenæve/Hesteknude 
 

 Hvis man ikke har morseplader i gruppen men man kan 

også selv lave dem f.eks. af krydsfinér. Skær to 

krydsfinérplader ud i målene 40 x 40 cm og farvelæg 

dem i hvid og rød maling som vist på billederne. Der 

skal klistres en tyk liste i målene 3 x 15 cm på 

midten af bagsiden på hver af pladerne, som man kan 

holde dem fast i, når man signalerer. 

 I kan læse om signalering med morseplader i 

spejderbøgerne Spejderlex og Spejderliv, der kan 

købes i spejderforretningerne. 

 Torvet bør være ca. 15m langt og kan være både af 

almindeligt 3 slået line eller af vævet (flettet) 

line, og tykkelsen fra 6-8mm. I den ene ende bør der 

være en “Hesteknude” eller en “abenæve”. Der går ca 

5m til at lave denne Hesteknude, hvad man bør tage I 

betragtning, når  man køber rebet. 

Delprøver der indgår i mødet: 

2) a 

3) a 

4) a 
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1.Klasseprøven - Signalering [120min]   

Mødets program 

1.  Velkomst[10 min] 
1.1  Klarmelding [5min] 

1.2  Introduktion [5min] 
2.  Aktiviteter [90 min]  

2.1  Signalering- Genopfriskning af morse [15 min] 

2.2  Signalering - Morseplade instruktion [15 min] 

2.3  Signalering- Afsendelse og modtagelse[60 min] 

3.  Afslutning [20min] 

3.1 Hjemmeforberedelse [15min] 

3.2  Afslutning [5min] 
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1. Velkomst[10min] 

1.1 Klarmelding [5min] 

 Patruljer eller spejderne melder klar og efterfulgt 

af patruljeråb 

1.2 Introduktion [5min]: 

 På sidste møde blev der trænet Orientering, er der 

en der kan nævne hvad vi lavede. Senere i dag vil vi 

høre jeres hjemmeforberedelse. 

 I dag skal vi trænes Signalering som er en del af 

1.klasseprøven. Husk at uden hjemmeforberedelsen kan 

det blive svært være at blive dygtige nok til at 

bestå prøven på TimeWinder. 
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2.1 Signalering- Genopfriskning af morse [15 min] 

 Spejderne skal genopfriske deres færdigheder i at 

løse en morsekoder, så mødet starter med at løse en 

simpel morsekode, brug gerne et nøglekort 

..//.-/--//.--./.-./---/..-/-..//-/---//-..././/.-

//.../-.-./---/..-/-//.-.-.-/ 
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2.2 Signalering - Morseplade instruktion [15 min] 

 Nu til dags, hvor vi har både mobiltelefon og 

internet, er det blevet meget lettere at sende 

beskeder til hinanden, men det er stadigvæk 

interessant og spændende at sende forståelige 

signaler til andre på alternativ manér. Det er 

faktisk rigtig sjovt og effektivt, og så koster det 

ikke strøm.  

 Husk, at I er spejdere, og man skal kunne stole på, 

at I sender en meddelelse videre, så den bliver 

forstået.  

 Nu skal spejderne introduceres til signalering ved 

brug af morseplader. Morseplader bruges til 

signalering af morsekoder fra lange afstande. Brug 

15 minutter til en overordnet instruktion omkring 

morseplader og omkring morsesignalering fra lange 

afstande. Øv spejderne i at genkende de forskellige 

signaler. Hvordan ser en prik ud? Hvordan ser en 

streg ud? Hvordan signalerer man hele ord? Hvordan 

signalerer man hele sætninger? 
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2.3 Signalering- Afsendelse og modtagelse [60 min] 

 I skal altså kunne morsealfabetet udenad til 

prøven. Når beskeder fungerer på kort afstand, 

prøves der at morse på 200 m´s afstand fra hinanden 

og send en meddelelse til hinanden med morseplade. 

3. Afslutning [20min] 

3.1 Hjemmeforberedelse [15min] 

 Til næste møde: 

- Spejderne skal til næste gang bygge et 

køkkenbord i mindre skala 

- Tegn hvordan man forsvarligt anbringer bålplads 

samt opbevaring af græstørv og fortæl hvordan 

man sletter den igen.  

- Tegne en fedtfælde og kogerende og kunne 

fremlægges på næste møde. 

- Forbered og øv på regler for hygiejne og have 

vist udpræget sans for lejrhygiejne 

3.2 Afslutning [5min] 

 Spejderne melder af som patrulje og mødet afsluttes 
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1.Klasseprøvens samlede krav, hvor markeringer viser 

mødets emner: 

1) Førstehjælp 

a) Vise anlægning af forbindinger centrale steder (Hoved, 

øje, albue, finger, knæ og fod) 
b) Behandle forskellige blødninger (blødninger fra 

pulsårer og vener, og hvorledes du standser næseblod) 
c) Forklar din opgave som førstehjælper ved simple 

ulykkestilfælde som, brandsår, fremmedlegemer i øjet, 

forstuvning & besvimelse  
d) Kunne forklare førstehjælpens 4 hovedpunkter Kunne 

forklare ABC” 
e) Kunne udfører HLR (Hjerte-Lunge redning)  

2) Kast med redningsreb 

a) Kunne ramme et mål på 10 m afstand inden for en radius 

på 1 m.  

3) Orientering  

a) Kunne indtegne en rute ud fra 10 vinkler og afstande 

4) Signalering 

a) Kende samtlige bogstaver og tal (0-9) i Morse 

5) Lejrfærdigheder 

a. Kunne rejse, bryde og pakke et telt  
b. Kunne bygge et køkkenbord  
c. Forklare forsvarlig anbringelse af bålplads samt 

anbringelse og opbevaring af græstørv  
d. Kunne tilberede middagsmad  
e. Kunne regler for madlavning (hygiejne)  
f. Kunne lave øje- og endesplejsning, vinkel og 

krydsbesnøring. 
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