Scoutlink
aktivitetsmerke

Om merket
Hovedmålet med ScoutLink aktivitetsmerke er å la speidere få kjennskap til alle de ulike
aktivitetene ScoutLink har.
Det er også et fantastisk verktøy for alle som planlegger lokale JOTI-arrangementer, hvor man
kan bruke merket som en engasjerende aktivitet. Når sjekklisten er fullført, er man kvalifisert for
merket som kan kjøpes via nettsiden, om man ønsker dette. Oppfordrer til samlet bestilling.
Merket passer både på speiderskjorten og på leirbålskappen.
Skriv ut en sjekkliste til hver person og hjelp de i gang. Deretter er oppgavene ganske
selvforklarende og de vil finne svar på alle oppgavene enten på nettsiden eller ved hjelp av de
ulike aktivitetene. Ledere kan godt sjekke at oppgaven er utført og signere fortløpende.
Ved å bruke dette som en JOTI-aktivitet, vil speiderne kunne jobbe målrettet på egenhånd og i
det tempoet de selv ønsker. La speiderne få en signaturer på utførte punkt fortløpende når de
viser frem eller forklarer det de har gjort. Om de ikke blir ferdig, kan de ta med arket hjemme og
gjøre det ferdig seinere.
Er du usikker på noen av oppgavene eller trenger hjelp, ta kontakt på epost: help@scoutlink.net
eller kom innom på IRC på kanalen #help.
Du finner mesteparten av informasjonen som regler, prosedyrer, quiz og kontakter på nettsiden
vår: www.scoutlink.net.

Kjøpe merket
Aktivitetsmerket kan bestilles her: www.scoutlink.net/badge

Merkekrav
Målgruppen for kravene er speidere fra 10 år. Ledere kan tilpasse kravene til yngre speidere
hvis det er behov for det. Trenger du hjelp med dette, ta kontakt med oss.
Ledere eller foreldre signerer på hvert punkt etter hvert som speideren utfører oppgavene. Vi
hjelper gjerne til, dersom speiderne har utfordringer med å løse noen av oppgavene, da
oppgavene kanskje ikke er kjente for deg. Rovere, ledere og foreldre er hjertelig velkommen til å
løse oppgavene, signere for seg selv og kvalifisere for merket.
Merket har fire deler.
Fullfør alle oppgavene i del 1.
Fullfør 10 andre oppgaver etter fritt valg fra del 2, 3 og 4. Merk at du må gjøre minst en (1)
oppgave fra hver av disse tre delene.

DEL 1: SCOUTLINK
Du må fullføre alle tre oppgavene under:
1. Les og forstå reglene til ScoutLink: www.scoutlink.net/rules
2. Vit hvordan opptre trygt på nett, og hvordan få hjelp hvis du trenger det på ScoutLink. Få
din leder eller foreldre til å være sikker på at du forstår dette før du logger på ScoutLink.
(Les mer her: https://www.scoutlink.net/safety/)
3. Ta quizen på www.scoutlink.net/quiz/

DEL 2: TEKST CHAT (IRC)
Velg minst ett av tallpunktene under:
1. Kom i gang og lær deg det grunnleggende:
i.
Registrer ditt brukernavn på Scoutlink Chat
ii.
Vis hvordan koble til/koble fra en kanal (join/part)
iii.
Vis hvordan du bytter brukernavn
iv.
Vit hvordan du rapporterer et problem til en operatør eller hjelp-teamet
2. Snakk med 5 forskjellige personer fra 5 ulike land (ikke fra Norge). Du skal finne ut:
i.
Hvilket land de kommer fra og nærmeste by
ii.
Hva heter “speideren” (scout) på deres språk?
iii.
Hva er deres favoritt speider-aktivitet?
iv.
Finn ut av noe som er fra det du er vant til i speideren og det de er vant til i
speideren
v.
Hvilke(n) farge har deres speiderskjerf og hvordan ser det ut?
3. Lag en liste med ti spørsmål (utenom de i punkt 2), som du har har lyst å finne ut om
Speidere fra andre land. Bruk spørsmålene og snakk med minst tre speidere på
ScoutLink som ikke er fra Norge
4. Kommunisere med noen via J-koder or Q-koder
5. Lær deg en matoppskrift fra noen på Scoutlink. Lag oppskriften og smak på den. Hvis
mulig, kontakt personen i ettertid og fortell hva du synes (Spør om e-postadresse)
6. Lær deg en ny lek fra noen på Scoutlink. Lek denne med din patrulje, tropp eller noen
venner. Fortell dem hvor du har lært leken og hvor den kommer fra.
7. Finn ut hva speiderløftet/speiderloven er i et land utenfor Skandinavia. Hvilke forskjeller
er det til vårt speiderløfte eller speiderlov?
8. Snakk med minst en speider fra hvert kontinent i verden
9. Bruk Paint e.l. eller tegn med farger på papir, ti ulike speiderskjerf fra forskjellige
speidergrupper utenfor Norge. Ingen av skjerfene kan være like.
10. Finn ut 3 merker som speidere fra andre land kan ta. Hva må de gjøre for å få disse
merkene? Hvilke land er merkene fra? Hvordan ser de ut?

DEL 3: STEMME (Teamspeak)
Velg minst ett av tallpunktene under:
1. Last ned TeamSpeak og lær hvordan koble til ScoutLink. www.scoutlink.net/teamspeak/
2. Snakk med 5 brukere fra 5 ulike land (utenom Norge). Finn ut:
a. Hvilket land de kommer fra og nærmeste by
b. Hvilket språk snakker de og hva heter “speideren” (scout) på deres språk?
c. Hva er deres favoritt speider-aktivitet?
d. Hvilken sang de synger rundt leirbålet
3. Lær deg å si “Hei” og minst fire andre ord eller setninger på et språk du ikke kan. Få den
du snakker med til å lære deg riktig uttale
4. Lær bort til noen andre hvordan man sier speiderløftet ditt
5. Lær deg speiderløftet fra et annet land, inkludert hvordan du uttaler det riktig
6. Lær et leirbålsrop eller en speidersang på et språk du ikke kan. Syng den til din leder
eller lært den bort til patruljen/gruppen på neste leirbål
7. Lær å si alfabetet på et språk du ikke kan av noen som snakker det
8. Fortell fornavnet ditt ved å bruke morsekode (dunk på mikrofonen eller trykk på snakkeknappen for at det skal lyse opp). La den du snakker med fortelle deg sitt navn også.
Vær sikker på at alle i kanalen vet hva du skal gjøre, så de ikke blir forvirret.

DEL 4: SPILL (Minecraft, Uno, etc.)
Velg minst ett av tallpunktene under:
Se www.scoutlink.net/games for oversikt over spill, hvor du finner de og hvordan du spiller de.
MINECRAFT på scoutlink-server
1. Oppnå island level 10 i Skyblock mode
2. Fullfør 5 ulike utfordringer i Skyblock mode
3. Vinn 3 skywars games
4. Bygg din egen speiderhytte i Creative mode
5. Bygg en speiderleir Creative mode
6. Samle følgende i survival mode: 64 eikestokker, 64 brostein, 32 kull, 20 bein, 15 hvete,
10 ull, 3 edderkoppøyner.
7. Oppnå mcMMO power level 100
8. Vinn over en drage på slutten
9. Gjennomfør et parkour-kart
10. Lag et skinn som representerer din speideruniform
11. Oppnå 100 poeng i Duck Hunt
12. Spill Werewolf fem ganger
UNO på IRC
1. Vinn UNO 3 ganger
2. Oppnå 5000 poeng i UNO
WEREWOLVES på IRC
1. Spill 5 ganger
2. Vinn en omgang
TRIVIA på IRC
1. Spill 5 ganger
2. Send en epost med forslag til 3 nye spørsmål med svaralternativer+riktig svar
(trivia@scoutlink.net)
ANDRE SPILL OG LEKER
1. Lek/spill tre nye leker/spill med din patrulje/enhet/gruppe som du har lært fra andre
speidere på ScoutLink. Minst en av disse må komme fra et annet land enn Norge

