10/10/2018

Astronomi - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Astronomi
Legg l i mine favori er
Lær om stjernebilder og nn disse på himmelen. Lær om månen og solsystemet. Lag en modell, en presentasjon eller quiz, eller lær om stjerner og
solsystemet.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kjenne l å e stjernebilder på na ehimmelen og vite noe om disse.
2. Dra på overna ngstur eller kveldstur for å se på stjerner. Hvor mange stjernebilder
kan du nne igjen på na ehimmelen? [www.astronomi.no] har bilde av dagens
stjernehimmel.
3. Kunne navnet på planetene og rekkefølgen fra sola.
4. Kunne forklare hvorfor månen har ulike faser og vite grunnen l at den lyser.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Lage en modell. For å forstå li om avstander mellom plantene og sola i vårt solsystem,
skal det lages en modell med rik g forhold mellom sola og planetene i vårt solsystem.
Kunne forklare, vise eller presentere hvordan jorda går i bane rundt sola og månen rundt
jorda. Kunne si noe om hvordan de e henger sammen med et år, et døgn og en måned.
Lage en presentasjon der du får fram hva solsystem, galakse og stjerne er.
Lage en quiz f.eks. med bakgrunn i presentasjonen.
Kjenne l “Det store smellet” (“Big Bang”) og at universet utvider seg.
Finne ut hvorfor stjernene har ulike farger.
Lære om livsløpet l en stjerne og vite hva en supernova er.
Vite hva en galakse er og kjenne l de ulike typene.

Astronomi

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/astronomi-article554-872.html
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Baden Powell - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Baden Powell
Legg l i mine favori er
Lær om speiderens historie i og utenfor Norge. Finn ut om din egen speidergruppe og lær om vik ge speiderhistoriske personer.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Lære om speiderbevegelsens historie internasjonalt og i Norge.
2. Lære mer om Lord Baden-Powell, Olave og Agnes. Lage en plakat, presentasjon,
skuespill eller lm om noen av dem.
3. Lære mer om speiderhistorien lokalt. Når ble gruppa grunnlagt, hva er annerledes i
dag, o.l.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Finne ut om verdensspeidersentrene.
Lære mer om WOSM og WAGGGS sin historie.
Besøke Speidermuseet i Oslo.
Se på bilder fra en gammel leir og diskutere hva som er forskjellen fra leirer i dag.
Bli kjent med R. Kipling.

Baden Powell

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/baden-powell-article537-872.html
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Bibel - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Bibel
Legg l i mine favori er
Kjenne l bibelhistorier og kunne nne frem i og slå opp i Bibelen.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Tro

Obligatoriske krav:
1. Kunne gjenfortelle hovedtrekkene i fem av de følgende bibelhistoriene:
Vår Far (Ma eus 6, 6-13)
Påske (Ma eus 26, 1-28,10)
Dåps og misjonsbefalingen (Ma eus 28, 16-20)
Jesus tar imot barna (Markus 10, 13-16)
Kris himmelfart (Apostlenes gjerninger 1,1-14)
Pinse (Apostlenes gjerninger 2, 1-13)
Jesus som 12-åring i tempelet (Lukas 2, 41-52)
Jesus hos Marta og Maria (Lukas 10, 38-42)
Tolleren og fariseeren (Lukas 18, 9-14)
De bud (2. mosebok 20, 1-20)
Jesus og den rike unge mannen (Markus 10, 17-27)
Sennepsfrøet (Ma eus 13, 31-32)
2. Vite forskjellen på det gamle og det nye testamentet.
3. Vite hva et evangelium er og kunne navnet på de re evangelistene.
4. Kunne slå opp i en Bibel.

Bibel

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Være med å velge / bestemme tekst l «Scouts’ Own» og lese den.
Presentere bibeltekster som kan kny es l de ulike paragrafene i speiderloven.
Drama sere, lage lm / stopmo on video eller bildeserie som forteller en av lignelsene.
Lage et påskemål d
(h p://www.israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/menighet/paskemal d).
Delta på Kode B eller et annet bibelkurs.
Lage trekk l din egen Bibel.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken:
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/bibel-article569-872.html
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Bibel ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Bibel ekspert
Legg l i mine favori er
Bli kjent med Bibelen og bibelhistorier. Lag og hold en andakt.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Tro

Obligatoriske krav:
1. Kunne bruke en bibel l å nne parallellhistorier i evangeliene, samt vise at man kan
bruke noteapparatet man nner i en Bibel.
2. Vite hva som kjennetegner hver av de re evangeliene.
3. Lage en andakt, lysspor eller liknende sammen med andre speidere og gjennomføre
den med patruljen, troppen eller på et arrangement for oppdagere eller s nnere.
4. Lese et evangelium i sammenheng på egen hånd eller sammen med andre.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Følge en bibelleseplan med regelmessig bibellesning i minst tre måneder.
Kunne gjenfortelle hovedlinjer i livet l en av de de vik ge personene i Det gamle
testamentet som Abraham, Jakob, Moses, Josef, Samuel, eller David.
Være med å planlegge speidergruppens deltagelse i en gudstjeneste.
Være ansvarlig for andakt på minst tre patruljemøter eller møter for yngre speidere.

Bibel ekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/bibel-ekspert-article570-872.html
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Blomster - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Blomster
Legg l i mine favori er
Plukke blomster og lage herbarium. Lage noe av blomster, plant blomster eller ha solsikkekonkurranse!
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Plukke eller eventuelt ta bilde av 12 forskjellige blomster og lære seg navnene på
dem.
2. Lage en samling (herbarium) av blomstene (presse dem eller ta bilder). Skriv på navn
og når og hvor du fant dem.
3. Finne ut om noen av blomstene er spiselige eller gi ige.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Vite hvordan de forskjellige bladfasongene ser ut.
Presse blomster og bruke dem som pynt på kort, omslag eller lignende og gi det bort l
noen du vil glede.
Lage en blomsterkrans eller blomsterdekorasjon.
Tørke blomster og lage te eller kakepynt av disse.
Lage kandiserte blomster l kakepynt.
Så blomsterfrø og følge dem opp fra frø l blomst.
Så urter og bruk dem i matlaging.
Ta ansvar for et blomsterbed gjennom en sesong.
Delta i en patruljekonkurranse om hvem som dyrker frem den høyeste solsikken.

Blomster

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/blomster-article566-872.html
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Brannvern - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Brannvern
Legg l i mine favori er
Lære teori kny et l brann som årsaker l brann og slokkemetoder. Lære prak ske kunnskaper som man kan få bruk for ved brann.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Førstehjelp

Obligatoriske krav:
1. Forklare hva som må l for at det skal bli ild. Fortelle om hva som kan stoppe eller
begrense ilden, og om hva som gjør at det brenner fortere (Branntrekanten).
2. Undersøke speiderhy e, speiderlokale e.l. ,og nn mulige brannfarlige steder. Foreslå
hva som kan gjøres for å minske brannfaren.
3. Kunne bruke minst to av disse og kjenne forsik ghetsreglene ved bruk av disse
apparatene.
propanapparat
primus
spritapparat (stormkjøkken)
4.
5.
6.
7.

Forklare ulike slokkingsmetoder og vite når de skal brukes.
Delta i en demonstrasjon av ulike slokkingsmidler, f.eks. ved å besøke en brannstasjon.
Forklare hvordan brann varsles der dere bor og et sted dere o e drar på speidertur.
Vise hvordan dere redder folk ut av brennende hus ved lø ing, bæring, sleping og
ned ring.
8. Være markør i en redningsøvelse.
Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

Brannvern

De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/brannvern-article583-872.html
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Bål - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Bål
Legg l i mine favori er
Tenn opp forskjellige bål og lag mat. Tenn bål under vanskelige forhold eller ta bålprøven!
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Tenne bål med en fyrs kk.
2. Lage pagodebål, pyramidebål, stjernebål og nying.
3. Lage et bål som egner seg for matlaging og lberede en re på det.
4. Vite når det er bålforbud i Norge og kunne forklare sikkerhet i forbindelse med bål.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Tenne opp bål på to forskjellige måter uten fyrs kk/lighter.
Tenne opp bål i regnvær.
Tenne opp bål på snø.
Lage tennpatroner.
Være leirbålsleder på et leirbål.
Være bålvakt og sammen med patruljen holdt liv i et bål en hel na .
Lage si eget kokeapparat.
Gjennomføre bålprøve: Speideren får 10 minu er l å samle brennbart materiale i
naturen og tenne et bål ved hjelp av fyrs kker. Når minu er har gå får ikke
speideren lov l å røre bålet. E er e minu skal bålet fortsa brenne.

Bål

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/bal-article582-872.html
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Diakoni - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Diakoni
Legg l i mine favori er
Diakoni er et ord som brukes i kirken. Kort sagt handler det om kirkens omsorgsarbeid og arbeid for mennesker i nød. I diakonien jobber man for å
hjelpe medmennesker som trenger det.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Tro

Obligatoriske krav:
1. Kjenne historien om Den barmhjer ge samaritan (Lukas 10, 25-37), og Det dobbelte
kjærlighetsbud (Ma eus 22, 37-40).
2. Gjøre seg kjent med menighetens diakonale arbeid eller arbeidet l en diakonal
organisasjon (Bymisjonen, Kirkens nødhjelp, Redd barna o.l.).
3. Delta på et diakonalt ltak i regi av menigheten eller en diakonal organisasjon.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Være med å arrangere et temamøte for andre speidere om diakoni.
Ha en oppgave på en gudstjeneste som gudstjeneste med fokus på diakoni.
Kontakte en diakon og intervju hun/han om hva en diakon gjør, og hvorfor hun/han har
valgt å arbeide som diakon.
Lese historien om Stefanus, kirkens første diakon (Apostlenes gjerninger kap 6 og 7).
Presentere Stefanus for andre gjennom et framlegg, en YouTube-video, et blogginnlegg,
en veggavis el.l.
Lage en krea v frems lling av historien om Den barmhjer ge samaritan.

Diakoni

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/diakoni-article553-872.html
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Digital speiding - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Digital speiding
Legg l i mine favori er
Interne er en stor del av hverdagen. Hva betyr interne egentlig for deg og bruker du det trygt? Gå tur med en tur-app og bli kjent med andre
speidere over interne .
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Hva betyr Interne for deg? Lag en liste over hvordan Interne påvirker di liv, både
posi ve og nega ve sider. Snakk med noen som er voksne om det samme, og spør
dem om hvilke endringer de har opplevd som følge av Interne .
2. Ne ve - Kjenn l ne ve reglene. Diskuter med ande speidere om hvorfor det er
lurt med Ne ve , og hva det er best å gjøre om uheldige ng skjer. Diskuter hvordan
Ne ve kan gjøre det tryggere å ta i bruk alle mulighetene som Interne gir.
3. Bruk en kart eller treningsapp på mobiltelefon og få den l å overvåke hvor dere går
på tur, minst 1 km. Når dere er framme kan dere se på hvilke data appen har samlet
inn. Forteller den hvor fort dere har gå , eller hvilken høydeforskjell det er? Om dere
er ere som måler sam dig, måler appene deres det samme?
4. Scoutlink: Besøk scoutlink.net og beny minst en av tjenesten der for å komme i
kontakt med speidere fra minst 3 andre land.
5. Bruk et mobilkamera og lag en bildecollage fra en speiderak vitet. Lær og følg reglene
om o entliggjøring av bilder på ne . Del bildecollagen med noen andre på sosiale
medier eller epost.
6. Vite hva som kjennetegner et godt passord og hvorfor det ikke er lurt å ha samme
passord på alle tjenester en beny er.

Digital speiding

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Delta på JOTA-JOTI, og løs JAMPuz eller det Nordiske JOTA-JOTI puzzle.
Bruk et mobilkamera l å lage en lm som viser hvordan dere samarbeider i patruljen.
Lag en digital scrapbook (bruk for eksempel programmet Evernote) l å planlegge en
reise l l et sted du kan tenke deg å dra. Du kan samle bilder, informasjon om
severdigheter, priser på overna ng og reise, restauranter, kart og annet du nner
relevant.
Lag di eget visitkort med QR kode og del QR koden din med andre.
Prøv Geochaching, og nn minst 1 geochache.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/digital-speiding-article715-872.html
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Digital speiding Ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Digital speiding Ekspert
Legg l i mine favori er
Interne er en stor del av hverdagen. Snakk om ne mobbing, logg hvor mye d du bruker online og lag et budsje for turustyr du nner i
ne bu kker.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Tenk i gjennom og diskuter med andre speidere og voksne hva du vil gjøre om du blir
utsa for digital mobbing. Ne mobbing er dessverre noe som skjer. Teknologien gir
mulighet for å være anonym og plage andre uten at det er synlig for alle andre, og
mange mobber le ere siden man ikke ser mo akers reaksjon direkte. O e sprer ng
seg fort i sosiale medier, og det som var ment for en liten krets kan raskt være spredd
l alle. Men det er de samme lover og regler som gjelder på ne som i resten av
samfunnet. Det kan være å sikre bevis, f.eks med screenshot, å snakke med voksne,
speiderledere, foreldre, lærere, helsesøster, eller kontakte hjelpetjenester på ne , som
Røde kors, korspahalsen.no, Redd barna, Barnevakten, Medie lsynet etc.
2. Vite hva forskjellen på h p og h ps er, og hva som skiller en ekte ne side fra et
svindelforsøk. (Pishing)
3. Kildekri kk: Finn ut hva en HOAX er, og nn minst et eksempel på en vandrehistorie
fra interne som ikke er sann.
4. Hvor lenge er du online hver uke? Lag en liste med hovedak vitetene du holder på
med online, både på mobil, ne bre og PC. Det kan være epost, sosiale media, spill,
streame musikk, sur ng eller andre ng. Gje hvor mye d du bruker på hver ak vitet
i løpet av en uke. Den neste uka noterer du all den du har brukt på de ulike
ak vitetene i skjemaet. Stemmer det du gje et? Du kan også sammenligne med andre
speidervenner, bruker dere like mye d online?
5. Ne shopping er stadig vanligere. Bruk søkefunksjoner l å nne fram l et forslag på
enkelt turutstyr en speider må ha for å overna e ute i skogen. Bruk tjenester for
prissammenligning på ne
l å se e opp et budsje for hva turutstyret vil koste.
Budsje et skal se es opp i et regneark.

Digital speiding
Ekspert

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Gjennomfør en speiderak vitet med et ac onkamera festet l kroppen. Det være
hiderløype, klatring, orientering, skikjøring, padling eller lignende. Vis lmen l
speidervenner e erpå.
Bruk digital programvare l å lage en illustrasjon l en av paragrafene i speiderloven.
Design en gjenstand du kan bruke på speiderturer og skriv den ut med en 3D printer.
Bruk en ak vitetsmåler eller skri eller, som er koblet l en app, i en uke eller på en tur.
Hvor mye beveger du deg? Hvilke andre data samles inn? Hva kan disse dataene brukes
l?
Lær deg å y en drone.
Lær deg å programmere en «Hello World» applikasjon i et språk som Scratch, Python
eller lignende.
Lag en an ne mobbing kampanje og del på sosiale medier.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/digital-speiding-ekspert-article716-872.html
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Dyr - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Dyr
Legg l i mine favori er
Det nnes mange forskjellige dyrearter i Norge, og helt sikkert noen i deres nærmiljø. Lær om noen dyrearter og lag en presentasjon. Gå på tur og
se om dere nner spor e er dyr som har vært der.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kjenne å e forskjellige dyrespor, og nne tre av dem på en tur.
2. Kjenne 12 forskjellige dyrearter som nnes i Norge.
3. Lære mer om patruljedyret deres, eller et annet dyr, og presenter det gjennom en
YouTube-video, veggavis, blogginnlegg, troppens ne side, Facebook og lignende.
4. Finne ut om det er rødlistede arter (utrydningstruet) i deres nærmiljø.
5. Finne fem forskjellige ekskrementer og/eller dyremerket materiale.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Finne to ulike dyrespor om vinteren, vite hvilke dyr som har gå der og følge sporene
minst 250m.
Ta avtrykk av et dyrespor ved hjelp av gips.
Lese et eventyr om et dyr og drama sere det for andre speidere.
Lage en samling i patruljen med minst 10 funn av spor, ekskrementer eller annet
dyremerket materiale (dokumentasjon kan også skje med foto eller gipsavstøpning).
Lage en re av et vilt dyr.
Lage en post for dyre
ng og brukt denne minst to mer på en tur.

Dyr

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/dyr-article564-872.html
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Eksperiment - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Eksperiment
Legg l i mine favori er
Det sier seg vel selv: Her må dere gjennomføre ere eksperimenter. Se hva som skjer!
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Kort (0-30 min), Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Lek, Krea v, Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
Velg fem av oppgavene nedenfor eller andre morsomme eksperiment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Egget i asken
Lag en vindpølse og nn ut hvor det blåser fra
Lag en vindmåler og nn ut hvor mye det blåser
Lag en regnmåler og nn ut hvor mye dt har regnet i løpet av en dag, en uke eller en
måned
Lag et barometer
Lag en romrake med ballongkra
Lag et vannhjul. Hvordan er mer moderne vannhjul?
Lag en lampe av veke av lyssiv og matolje
Blanding av farger med snurrebas.
Appelsin ammekaster
Lure aska
Mys sk slim
Dansende rosiner
Svevende (kokende) vann l snø
Svevende såpebobler
Psykedelisk melk
Brusende aske
Ånden i aksen – og ballongen
Lag en drage og send den opp i lu en

Eksperiment

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/eksperiment-article7722-872.html
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Fisk - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Fisk
Legg l i mine favori er
Fisk er godt og sunt, og det er spennende å ske sin egen mat! Fisk din egen sk, sløy den og lbered den ute. Kjenn igjen forskjellige skeslag og
lær deg regler for ske i hele landet og for der du bor.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Fiske selvstendig på haik og sløye sin egen fangst.
2. Kjenne igjen minst 10 ulike skeslag man kan ske i Norge
3. Kunne nasjonale og lokale regler for ske.
4. Tilberedt sk på grill, grue eller kokegrop.
5. Kunne en skeknute.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Fiske ved hjelp av to ulike skemetoder med stang.
Vite hvilke skeslag som lever ved ulike dybder i saltvann.
Delta i en skekonkurranse som vandrer.
Binde en ue.
Kunne ske med uestang.
Kunne se forskjell på hann og hunnlaks.
Borre di eget hull og prøve is ske.

Fisk

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/fisk-article588-872.html
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Fisk ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Fisk ekspert
Legg l i mine favori er
Fisk er godt og sunt og det er spennende å fange sin egen mat. Lær mer om sk, lag dit eget skeutstyr og prøv å fange sk med de e.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Ha oppfylt kravene for merket «Fisk» for vandrer.
2. Fiske med selvlaget skeredskap på haik.
3. Vite forskjell på anadrom og katadrom sk.
4. Fiske minst å e forskjellige skeslag.
5. Vite hvor sken står i elv og vite hvilke skeslag som står på ulike dybder i saltvann.
6. Kjenne 16 ulike skeslag man kan ske i Norge.
7. Vite hvordan man erner en krok som har sa seg fast i huden.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Tilberede egen sket sk på grue, grill eller kokegrop.
Få sk på uestang.
Se e ut og ta inn garn.
Delta på lakse ske i elv.
Fiske med egenbundet ue.
Delta på en tur med en skebåt for å se e og trekke line, eller se e og trekke garn.
Kunne grunnleggende skeanatomi (på innsiden og utsiden) og lære bort de e l andre
speidere.

Fisk ekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/fisk-ekspert-article589-872.html

1/1

10/10/2018

Flagg - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Flagg
Legg l i mine favori er
Flagget er et vik g nasjonalt symbol og brukes o e på speiderleir og -tur. Lær om agget og lag et eget agg.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Ha ta ak vitetsmerket «Flagg» som s nner. Dersom man ikke har vært s
man må e lære og oppfylle merkekravene l de e.
2. Kjenne l den historiske utviklingen av agg og særlig det norske agget.
3. Få kunnskap om de grunnleggende prinsippene for å designe et agg.
4. Designe et agg selv og sy det av holdbart materiale.

nner vil

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Der representanter for ere nasjoner er samlet: Kunne reglene for heising av ere
nasjoners agg i korrekt rekkefølge, når det er reist ere aggstenger på samme
leirområde.
Kjenne l bruk av signal agg l sjøs.
Vite hva semafor er og hvordan det brukes.
Kjenne aggene l 50 ulike nasjoner fra alle verdensdeler.
Kjenne reglene for bæring av agg.

Flagg

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/flagg-article539-872.html

1/1

10/10/2018

Foto - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Foto
Legg l i mine favori er
Det er gøy å ha bilder som minner og det er enda bedre når bildene er gode! Lær å bruke et kamera og hvordan du gjør bilder gode. Øv på å ta
bilder.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Krea v

Obligatoriske krav:
1. Ha kjennskap l eksponering, og hvordan Blender, Lukker d og ISO påvirker
eksponeringen.
2. Ha kjennskap l dybdeskarphet og hvordan blenderåpning påvirker denne.
3. Ha kjennskap l komposisjon, mo vvalg og det gylne sni .
4. Kunne fotografere og redigere bilder på mobiltelefon. Ha kjennskap l hvordan to
minu ers e erbehandling kan heve bildene ere hakk.
5. Ha kunnskap om sikker lagring av data/bilder.
6. Ha kunnskap om hvordan man kan bruke bildene l å synliggjøre speiding
(#kmspeider etc).
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Portre otografering inne – Minimum to speidere går i lag for å lage improvisert
fotostudio med bakgrunn og lysse ng. Ta portre bilde av hverandre i speiderskjorte.
Portre otografering ute – Minimum to speidere går og nner en passende bakgrunn
for portre otografering ute. Ta portre bilde av hverandre i speiderskjorte.
Naturfotograf – Ta tre bilder i naturen med tema; dyreriket, vann og forurensing.
Freelance fotograf – få publisert et bilde i speiderbladet eller lokalavisen som er ta i
speidersammenheng.
Fotografere et speidermøte l fotopresentasjon l bruk på opptakskveld/foreldrekveld.
Lage og ta bilder med camera obscura/pinholekamera.

Foto

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/foto-article563-872.html

1/1

10/10/2018

Fred - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Fred
Legg l i mine favori er
Alle vet hva krig er, men hva er egentlig fred? Hva gjør speidere for å skape fred? Snakk om kon ikter og øv dere på kon iktløsning.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Diskutere hva fred er.
2. Gjøre rede for hvordan speiderne arbeider for fred.
3. Vite hva en kon ikt er og kjenne l ulike typer kon ikt (interesse- og verdikon ikt).
4. Snakke om kon iktløsning og lære strategier for hvordan en best løser en kon ikt
f.eks. i patruljen.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Finne en kon ikt som pågår i Norge og forsøke og komme med forskjellige løsninger.
Se e deg inn i en pågående kon ikt og lage en plakat eller presentasjon over
situasjonen.
Kontakte noen som har opplevd krig eller en kon ikt, eller en organisasjon som arbeider
for fred.
Lage en plakat over en vinner av Nobels Fredspris og diskutere hvem som kunne ha
vunnet prisen.
Planlegge et ltak for fred som dere i gruppen kan gjøre og gjennomfør de e.

Fred

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/fred-article545-872.html
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10/10/2018

Fugl - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Fugl
Legg l i mine favori er
Fugler nnes overalt. Lær li om fugler, ly
fugletellingshelg?

l fuglelyder og observer fugler. Kanskje vil du lage en fuglekasse, legge ut mat eller dra på

Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kjenne fuglearter.
2. Kunne fem fuglelyder.
3. Lage loggbok, og loggføre minst

observasjoner.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge tre av disse kravene:
Delta på orrhane- eller urleik.
Lage og henge opp en fuglekasse og følge opp denne et år.
Legge ut / henge ut ulike typer fuglemat (fe , korn, frø, brød, frukt, bær) og loggføre
hvilke fugler som spiser hva slags mat.
Kunne skille mellom hann og hunn på minst seks fuglearter.
Delta på fugletellingshelg, og rapportere inn de e l fuglevennen.no.
Finne ut om dere har fuglearter som står på rødlisten i deres nærmiljø, og lære li om
hvilke ltak som er iverksa for å verne disse fuglene.
Lære dere typiske kjennetegn ved minst re av disse fugleordnene: haukefugler,
vadefugler, spurvefugler, storkefugler, andefugler og ugler.
Rapportere inn minst tre observasjoner på artsobservasvasjoner.no.

Fugl

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/fugl-article571-872.html
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10/10/2018

Fuglekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Fuglekspert
Legg l i mine favori er
Fugler nnes overalt. Lær om fugler, ly
får besøk av.

l fuglelyder og dra l et sted med særegent fugleliv. Heng ut fuglemat og følg med på hvilke fugler dere

Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kjenne minst 30 fuglearter.
2. Kunne 10 fuglelyder.
3. Kunne skille mellom han og hun fugler på minst 10 fuglearter.
4. Kunne betegnelsene på de forskjellige kroppsdeler og vingedeler på fuglene.
5. Legge ut/ henge ut ere ulike typer fuglemat og loggføre hvilke typer fugler som
spiser hva slags mat.
6. Kunne de forskjellige fugleordnene og vite typiske kjennetegn ved disse ordnene.
Kunne kjenne igjen fugler på silue en i en orden.
7. Besøke et område som er kjent for si fugleliv.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Arrangere en fugletur for andre speidere.
Arrangere et fuglemøte for andre speidere hvor dere tar enhetens fuglemerke.
Delta på en fugletellingshelg og rapporter inn l fuglevennen.no.
Rapportere inn minst fem observasjoner på artsobservasjoner.no.
Være med på fuglefanging og fuglemerking.
Dissekere en fugl og se på hvordan en fugl er bygd opp innvendig.

Fuglekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/fuglekspert-article536-872.html

1/1

10/10/2018

Førstehjelp - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Førstehjelp
Legg l i mine favori er
Når ulykken er ute er det vik g å vite hva man skal gjøre. Lær deg nødnummeret og øv på førstehjelpsøvelser som hva du gjør når noen mister
bevisstheten og hjerte-lungeredning.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Førstehjelp

Obligatoriske krav:
1. Kunne nødnummeret 1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1- 1- 3.
3. Kunne rense et skrubbsår eller sår e er små ku og se e på plaster.
4. Kunne teknikker for å nne ut om en person er bevisstløs, og kunne legge en
bevisstløs person i stabilt sideleie.
5. Øve på hjerte- og lungeredning.
6. Kunne gjennomføre korrekt hjerte- lungeredning.
7. Kunne legge en trykkbandasje.
8. Vite hvorfor store blødninger er livstruende og kunne stanse store blødninger med
hjelp av trykkbandasje.
9. Vite forskjell på brudd og forstuing og vite hvordan du skal behandle de e
10. Kunne legge stø ebandasjer på håndledd, ankel og kne eller albu og vite når de skal
brukes.
11. Kjenne innholdet i troppens eller patruljens førstehjelpse .
12. Kunne lage to typer bårer.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Delta som deltager og utøver av førstehjelp på en førstehjelpsøvelse.
Lage en førstehjelpsmappe l seg selv.

Førstehjelp

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/forstehjelp-article596-872.html
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10/10/2018

Førstehjelp ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Førstehjelp ekspert
Legg l i mine favori er
Når ulykken er ute er det vik g å vite hva man skal gjøre. Lær deg nødnummeret og øv på førstehjelpsøvelser. Øv på å være skadestedsleder og
lag en lokal beredskapsplan.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Førstehjelp

Obligatoriske krav:
1. Kunne nødnummeret 1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
3. Kunne rense et skrubbsår eller sår e er små ku og se e på plaster.
4. Kunne teknikker for å nne ut om en person er bevisstløs, og kunne legge en
bevisstløs person i stabilt sideleie.
5. Øve på hjerte-lungeredning.
6. Kunne legge en trykkbandasje.
7. Kjenne innholdet i troppens eller patruljens førstehjelpse .
8. Kunne gjennomføre korrekt hjerte- lungeredning.
9. Vite hvorfor store blødninger er livstruende og kunne stanse store blødninger med
hjelp av trykkbandasje.
10. Kunne legge stø ebandasjer på håndledd, ankel og kne eller albu og vite når de skal
brukes.
11. Vite forskjell på brudd og forstuing og vite hvordan du skal behandle de e.
12. Kunne lage to typer bårer.
13. Vite hvorfor fremmedlegeme i lu veien er farlig, og kunne de tre teknikkene hoste,
ryggslag og bukstøt for å erne fremmedlegme.
14. Vite hvordan man skal opptre ved hjerte- lungeredning når man har mistanke om at
pasienten har et fremmedlegeme i halsen.
15. Vite hvordan du behandler en person i sjokk.
16. Vite hva som må skje på et skadested og i hvilken rekkefølge, og øve på å være
skadestedsleder i minst to ulike scenarioer på øvelse/manøver. Et scenario skal være
relatert l det å være på speidertur/leir og et scenario skal være kny et l en
tra kkulykke.
17. Kjenne forbundets beredskapsplan, gjøre en riskovurdering og lage en lokal
beredskapsplan for en patruljetur eller annet speiderarrangement.

Førstehjelp
ekspert

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Lage og gjennomføre en enkel førstehjelpsøvelse for sin egen patrulje eller s nnere
eller oppdagere.
Instruere en patrulje eller en annen gruppe med speidere i korrekt hjerte- lungeredning.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av gullgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/forstehjelp-ekspert-article597-872.html
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10/10/2018

Førstehjelp vinter - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Førstehjelp vinter
Legg l i mine favori er
Kulden og snøen på vinteren kan føre l skader dersom man ikke opptrer rik g når man skal være ute over lengre d. Lær deg nødvendig
kunnskap og førstehjelp kny et l skader som kan oppstå når man ferdes og sover ute på vinteren.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Frilu sliv, Førstehjelp

Obligatoriske krav
1. Vite hva som skjer med kroppen ved generell nedkjøling.
2. Kjenne l inndeling og behandling av generell nedkjøling, og forebygging av nedkjøling
hos skadde personer i kalde omgivelser.
3. Kjenne l inndeling og behandling av frostskader.
4. Kjenne l behandling og forebygging av solforbrenning.
5. Kjenne l behandling av snøblindhet.
6. Kjenne l risiko kny et l kullosforgi ning ved overna ng i snøhule, og vite hva som
gjøres for å forhindre de e.
7. Kjenne de vanligste skader og skademekanismer ved skredulykker.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Gjennomføre en førstehjelpsøvelse i forbindelse med en vintertur.
Lage spjelk ved å bruke staver og skiutstyr.
Være med på en skredøvelse.
Sammen med patruljen frakte en person 1 km på skibåre.
Lage en skibåre.

Førstehjelp vinter

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/forstehjelp-vinter-article717-872.html
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Geocaching - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Geocaching
Legg l i mine favori er
Geocaching er orientering med GPS. Man leter e er cacher som er gjemt over hele verden. Lær li om geocaching, gå på tur og nn geocacher.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Kunne forklare fem forskjellige typer av geocacher.
2. Finne minst fem geocacher.
3. Planlegge og gjennomføre en geocachetur som er minst to km.
4. Kjenne l spillereglene for geocaching.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge tre av disse kravene:
Finne en geocache med vanskelighetsgrad 3 eller mer.
Finne er geocache med terrengnivå 3 eller mer.
Planlegge en geocachingstur for noen yngre speidere (i en av enhetene under deg).
Vite hva forkortelsene TFTC, CITO, BYOP, TNLN, FTF, GZ, TB/GC står for.
Sammen med andre speidere lage, gjemme, registrere, vedlikeholde (i minst tre mnd), og
evt. arkivere en egen geocache.
Sammen andre speidere sende en travelbug med speidertema ut på reise.
Finne en geocache som ligger minst 500 moh.

Geocaching

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/geocaching-article594-872.html
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Geocaching II - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Geocaching II
Legg l i mine favori er
Geocaching er orientering med GPS. Man leter e er cacher som er gjemt over hele verden. Lær mer om geocaching, gå på tur og nn ere cacher.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Kunne forklare hvorfor/hvordan geocaching oppstod.
2. Finne minst geocacher av to forskjellige typer.
3. Kunne forskjellige a ribu er.
4. Kjenne l spillereglene for geocaching.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge tre av disse kravene:
Finne en geocache med vanskelighetsgrad 4.
Finne en geocache med terrengnivå 4.
Finne geocacher med minst seks forskjellige vanskelighetsgrad/terrengnivåkombinasjoner.
Lage, gjemme, registrere, vedlikeholde (i minst tre mnd), og evt. arkivere en egen
geocache som skiller seg ut. Det skal ikke være en standard plastboks e.l..
Kunne forklare hvordan posisjonsformatet lengdegrad/breddegrad fungerer.
Finne en geocache som ligger minst 1500 moh.
Kjenne l forskjellige typer geocacher.
Bruke Badgegen.com l å se e deg et mål om å nå et merke som du ikke har fra før av.
Finne geocacher i minst tre forskjellige kommuner.

Geocaching II

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/geocaching-ii-article595-872.html
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Geologi - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Geologi
Legg l i mine favori er
Hvorfor ser stein så forskjellig ut? Lag en steinsamling og lær om ulike steinetyper og bergarter. Lær om geologiske fenomener og gå på tur for å se
på disse.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Lage en steinsamling med minst fem forskjellige typer stein og vite navnet på
bergartene.
2. Vite hvor du kan nne geologiske fenomener som morener, je egryter, isbre,
isskuring, elvesle e, forkastninger, grustak med mer.
3. Gå på tur l minst et slikt sted og bli kjent med årsaken l at de e oppsto her.
4. Vite hvordan landskapet er bli formet der du bor og hvilke bergarter som nnes der
(den/ de vanligste).
5. Vite hva en fossil er og vite hvordan de ble l.
6. Vite hva som er forskjellen på grunn ell, dypbergarter, vulkansk stein og sedimentære
bergarter. Finne et eksemplar av hver.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Lage en dslinje hvor dere legger inn hva som skjedde geologisk på hjemstedet eller i
Norge.
Kunne sammenhengen mellom geologi og Norges oljeeventyr.
Dra på tur og observer minst tre geologiske fenomener.
Finne stein dere kan bruke l primi v båltenning ( int-stål, kvarts stål).
Dra på fossiljakt.
Finne rombeporfyr og nne ut hvor denne steinen nnes ellers i verden. Finne ut hva
den består av.
Finne ut hvorfor det dannes gro er i ell og besøk en gro e (sjekk at det er sikkert).
Dra på elltur, topptur og se hvilke bergarter dere nner. Hvordan ser ellet ut? Hva
slags vegetasjon er det på forskjellige berggrunn?
Finne ut hvilke mineraler grani , gneis og gabbro består av?

Geologi

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/geologi-article542-872.html
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Grønn speider - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Grønn speider
Legg l i mine favori er
Det er mange ng som spiller inn på et godt miljø og mye kan vi bidra med selv. Finn ut av hvordan menneskelig ak vitet påvirker rent vann, lu
og artsrikdom der du bor. Finn ut hvordan vi kan begrense forurensning ved miljøvennlige vaner.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
Gjøre minst e punkt fra hver kategori.
Rent vann og ren luft
Dra på en haik der dere følger en elv/bekk l vannkilden. Underveis skal dere se e er
kilder l forurensning og presentere disse i en haikerapport e.l.
Ta prøver av regnvann, vann fra elv/bekk, myrvann og forurenset vann. Sammenlign
farge og surhetsgrad (Ph), og forklar forskjellene.
Gjøre rede for hovedkildene l lu - og vannforurensning, og resultatet av disse.
Artsrikdom
Lage en presentasjon e.l. av vanlige dyre- og plantearter i nærmiljøet di , og beskrive
hvordan disse trues av mennesker.
Vise hvordan dyre- og plantearter i di nærmiljø er en del av samme økosystem.
Gi re eksempler (to skal være fra nærmiljøet) på hvordan de naturlige omgivelsene er
bli skadet og/eller ødelagt. Beskriv hvordan slike ødeleggelser kan hindres.
Forurensning og miljøgifter
Vite hvordan forgi ning sprer seg i en næringskjede.
Ved hjelp av klar/gjennomsik g tape ta prøver av forskjellige blader i nærmiljøet for å
kartlegge lu båren forurensning.
Vite hva som kategoriseres som spesialavfall, og undersøke hvordan spesialavfall
håndteres i din kommune.

Grønn speider

Miljøvennlige vaner
Være med å kildesortere avfall på en patrulje- eller troppstur, og levere det på egnet
sted.
Lage en miljøstasjon l bruk på leir.
Etablere en kompostbinge og holde denne vedlike i et semester.
Finne eksempler på hvordan våre hverdagsvaner bidrar l lokale og globale
miljøproblemer.
Gjennomføre en søppelsorteringskonkurranse innad i patruljen eller mot en annen
patrulje. Hvem kan sortere en pose søppel raskest?
Naturkatastrofer
Kjenne l farene ved ekstremvær, og vite hvordan man kan besky e hus og eiendeler
mot storm eller om.
Kontakte lokalt sivilforsvar eller nødetatene og lære hvordan de forbereder seg på
naturkatastrofer.
Lage et kriserespons-se for gruppa. Tenke over hva et slikt se bør inneholde av
nødvendigheter og trøst.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/gronn-speider-article543-872.html
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Haik - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Haik
Legg l i mine favori er
Dra på haik! Pakk sekken din selv før du drar, og vær med å å pakke patruljens utstyr. Har du prøvd å sove ute under åpen himmel eller å sove ute
på vinteren?
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Vise at du kan pakke ryggsekk for haik, og være med å lage patruljens utstyrsliste for
haiken.
2. Tilbringe 24 mer i skog og mark. Her skal du greie deg med det medbrakte utstyret
og det som nnes på stedet.
3. Lære om allemannsre en og hva du får og ikke får gjøre på en haik.
4. Rydde opp e er dere, og forlat stedet med “e takk og ingen ng”.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Delta i tre haiker sammen med patruljen i løpet av et år.
Lage maten uten vanlig kjøkkenutstyr. Brød eller annen ferdig mat er ikke lla . Det
eneste lla e redskap på turen er kniv.
Sove under åpen himmel.
Sove ute minst en gang i hver års d.

Haik

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/haik-article551-872.html
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Hekle - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Hekle
Legg l i mine favori er
Hekling kan brukes l mye nt! Lær deg å hekle med ere typer masker og lag noe ny g.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Krea v

Obligatoriske krav:
1. Kunne lu masker, fastmasker, staver og doble staver.
2. Hekle en ny egjenstand, plagg l turbruk (vo er, skjerf, lue).

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Hekle et teppe.
Hekle en brikke/ liten duk med forskjellige teknikker/ masker.
Hekle tø er.
Hekle et kosedyr.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/hekle-article558-872.html

Hekle
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Husflid - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Husflid
Legg l i mine favori er
Man kan lage mye nt med håndarbeid, og det kan også være ny g å kunne! Lag en vevstol, farg garn med naturlige farger og lag noe nt i en
håndarbeidsteknikk.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Krea v

Obligatoriske krav:
1. Lage en enkel vevstol og vev en duk eller liten rye på denne.
2. Farge garn med planter, sopp og annet du nner i naturen.
3. Bruke garnet l noe du har ny e av eller lag noe du kan gi bort i gave.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Lage en bildevev.
Lage sokker, tø er eller annet med toving.
Lage en veske hvor du bruker en gammel hus idsteknikk (gompe, hekle, lappesøm, eller
liknende).
Brodere et åkle.
Lage et pyntebånd/ e ede bånd.
Kunne sy i en glidelås på et plagg.

Husflid

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/husflid-article556-872.html
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Jakt - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Jakt
Legg l i mine favori er
Det er lov å jakte i Norge, men det er mange regler som skal følges. Lær deg regelverk og lover kny et l jakt. Observer eller øv på jaktrelaterte
kunnskaper sammen med en mer erfaren jeger.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Heldags, Helg

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Vite hvor gammel man må være for å jakte og reglene man må følge ved angi alder.
2. Vite når det er lov l å jakte og hva slags dyr det er lov l å jakte på innen de ulike
datoene.
3. Forklare forskjell på småvilt- og storviltjakt.
4. Kjenne l reglene for oppbevaring av våpen.
5. Kjenne l Naturmangfoldloven og Viltloven.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Delta på jegerkurs (hvis du er gammel nok).
Være observatør eller delta på en skytebane.
Være observatør på jakt.
Være med på å gjøre opp/partere et dødt dyr.
Få en erfaren jeger l å fortelle hva slags utstyr det er nødvendig å ha med seg på jakt.

Jakt

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/jakt-article565-872.html
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Jeg er beredt - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Jeg er beredt
Legg l i mine favori er
De e er et merke man kan ta i forbindelse med oppstart av nye speidere. Vi ønsker at speideren skal få en liten gjennomgang i noen av de
ngene som er eget for vårt forbund.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Delta på tre speidermøter.
2. Lære seg båtmannsknop.
3. Vite hva forbundsmerket betyr.
4. Vite hvorfor man hilser med tre ngre i speiderhilsen.
5. Delta i høytlesning av speiderloven.
6. Delta i en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Plukke ut to paragrafer i speiderloven du skal ha fokus på hjemme l neste speidermøte
(eks. En speider er en god venn), og fortelle de andre i gruppen om hvordan du har
gjennomført det.
Lese deler av speiderloven høyt for andre speidere.
Øve på speiderbønnen hjemme, og delta ak vt når gruppen synger den sammen.
Delta på en omvisning av kirken man hører l, og kjenne l hva som er spesielt med
den kirken.

Jeg er beredt

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/jeg-er-beredt-article538-872.html
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Jul - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Jul
Legg l i mine favori er
Vandrernes julemerke tar utgangspunkt i juleevangeliet slik vi nner det hos evangelisten Johannes. De e er en spesiell fortelling der Jesu fødsel
frams lles som et lys som tennes i mørket.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Tro

Obligatoriske krav:
1. Kjenne juleevangeliet slik vi nner det Johannes 1, 1-14.
2. Lære en kristen julesang.
3. Lage en adventskrans og dyppe lys l kransen.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge tre av disse kravene:
Lage en julekrybbe, enten alene eller sammen med andre speidere. (OBS, de e er også
et krav i oppdagernes julemerke, og vandrerne kan godt hjelpe oppdagerne når de lager
sin julekrybbe)
Lage en julegave, og gi den l en som trenger en ekstra gave.
Møte en prest, kateket, speiderleder eller en annen voksen og snakke sammen om
hvorfor julen er en vik g kristen fest.
Lage en kort lm (spille lm, stop-mo on- lm, el) med temaet «jul».
Ha en oppgave på en gudstjeneste i advent- eller jule den.
Bidra i en diakonal aksjon eller samling som kan gjøre førjuls den eller jule den lysere
for et eller ere medmennesker (julebord for eldre, sang på lokalt sykehjem, lage en
hilsen l en aksjon som deler ut julemat el.l.).
Bake minst to ulike slag med julekaker sammen i patruljen eller troppen.
Lage julepynt sammen i patruljen.

Jul

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/jul-article593-872.html
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Kano - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Kano
Legg l i mine favori er
For å kunne ta de e merket er det vik g å huske risiko med ferdsel på vann. Vi henviser l KFUK-KFUM-Speidernes beredskapshe e `Trygg og
sikker speiding`.
Hvem:

Vandrere

Merknad:

All d beny

Varighet:

Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

ytevest i kano!

Obligatoriske krav:
1. Demonstrere hvordan en kano se es på vannet, hvordan man går om bord, by er
plass og hvordan kanoen tas på land.
2. Vise at du og padlepartneren din kan padle en strekning på 200 meter re fram uten å
by e padleside. At det padles i takt og at retningen blir holdt av bakerste person.
3. Kunne bruke padleåren på rik g måte, kunne gjennomføre svingning, stabil kurs og
andøving.
4. Svømme 25 meter med klær.
5. Gjennomføre en distansetur på 20 km, der bagasjen blir sikret og nødvendig
sikkerhetsutstyr er i kanoen.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
På minst to meter dyp skal patruljen gjennomføre en øvelse der mannskapet i en kano
hjelper mannskapet i en annen kantret kano, l å komme på re kjøl igjen.
Padle alene over en 200-meters strekning.
Patruljen skal gjennomføre kanoturer på i alt 50 km. Minst halvparten av patruljen skal
være med på hver tur.
Presentere sikkerhetsreglene for kanobruk på et troppsmøte e.l. (se he et: trygg og
sikker speiding). (Speiderhåndboken s.287)
Være med i en padlekonkurranse i gruppe, tropp, eller patrulje, der det konkurreres i
både has ghet og manøvrering av kanoen

Kano

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/kano-article548-872.html
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Kirke - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Kirke
Legg l i mine favori er
Vandrere kan ta kirkemerket sammen med patruljen sin eller sammen med hele vandrertroppen. Vandrerne leder selv gudstjenesten eller er
medliturger.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Tro

Obligatoriske krav:
1. Forberede og gjennomføre en gudstjeneste sammen med de ansa e i kirken eller lage
en Scouts' Own som dere gjennomfører for foreldre og/eller andre speidere.
2. Aktuelle oppgaver under gudstjenesten/Scouts’ Own kan være: Være kirkevert, gå i
prosesjon, pynte kirkerommet ut i fra tema, lese bønner og tekster, delta med
drama/dans eller konkre sere teksten gjennom forming, samle inn o er, delta ved dåp
og na verd, arrangere kirkeka .
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Bake na verdbrød.
Pynte kirken eller stedet der Scouts’ Own er ut i fra dagens tema.
Lage en lovsangsdans eller et dramastykke basert på dagens tema.
Lage en rap eller et slagord u fra dagens tema.
Skrive et dikt som passer l teksten.
Delta i en høy dsvandring i kirkerommet (jul, påske, pinse).

Kirke

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/kirke-article573-872.html
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Kirkeår - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Kirkeår
Legg l i mine favori er
De forskjellige delene av kirkeåret er kny et l ulike høy der, farger og kristne symboler. Lær mer om de e og bruk det du har lært l å synge
eller lage noe krea vt.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Tro

Obligatoriske krav:
1. Vite hvorfor kirken markerer følgende høy dsdager:
Jula en/Juledag
Maria budskapsdag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Kris himmelfartsdag
Pinsedag
Olsok
Allehelgensdag
2. Kjenne hovedtrekkene i kirkeåret og rekkefølgen på vik ge kirkeårs der som advent,
jul, faste, påske og pinse.
3. Kjenne de som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene symboliserer.
4. Kjenne seks kristne symboler.

Valgfrie krav:

Kirkeår

I llegg må man velge e av disse kravene:
Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag l lesepult eller prekestolklede i kirken.
Bruk de symboler som passer.
Lære seg en sang eller salme som lhører en spesiell høy d eller merkedag i kirkeåret.
Lage en krea v presentasjon av en av de tre store kristne høy dene: Jul, påske og pinse.
Lage en krea v presentasjon av kirkeåret som Kirkeårskrans eller liknende.
Lære en sang som passer ved begravelse, vite hva som skjer i en begravelse og fortelle
hvilken liturgisk farge som da brukes.
Lage en tøyveske, et klesplagg, et bilde eller lignende med et kristent symbol på.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/kirkear-article574-872.html
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Klatring - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Klatring
Legg l i mine favori er
Klatring er en risikosport, og konsekvensene kan bli veldig store om man gjør noe galt. Det er avgjørende vik g at de e merket tas innenfor de
rammer som se es for denne type ak viteter i sikkerhetshe et “Trygg og sikker speiding”.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Kjenne l forbundets sikkerhetsregler i forbindelse med klatring og brevandring.
2. Kunne selvstendig ta på seg klatresele på korrekt måte, og få de e kontrollert av
sikkerhetsansvarlig.
3. U øre kameratsjekk på rik g måte.
4. Kunne binde seg inn i tau med dobbel å etallsknute.
5. Klatre l topps i en klatrevegg eller minst 10 meter utendørs på topptau.
6. Rappellere ned en skrent ute på minimum syv meter.
7. Kunne behandle klatretau rik g.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Delta på brevandring i taulag.
Trene redning på bre.
Delta på gro etur.
Sikre en person under klatring eller rappellering (under veiledning av ansvarlig veileder).
Kunne følgende knuter og vite hvordan de brukes: dobbel å etall, slynges kk,
vikingknute, engelsk skers kk.

Klatring

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/klatring-article562-872.html
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Knuter - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Knuter
Legg l i mine favori er
Knuter kan brukes l utrolig mye, særlig hvis du vet hvilken knute du kan bruke når. Lær deg noen knuter og test dem ut!
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Kunne slå å e forskjellige knuter, og forklare når disse brukes f. eks. Båtmannsknop,
Dobbelt halvs kk, Tømmers kk, Å etallsknute, Dobbel Å etallsknute, Flaggs kk,
Dobbel aggs kk, Påles kk, Engelsk skeknop, Førerløkke, Topps kk, Slipps kk.
2. Være med i en knutestafe i patruljen som forutse er at alle kan slå 4 knuter.
3. Gjøre rede for ulike tausorter og oppbevaring av tau.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Lage l speiderlokalet en hensiktsmessig knutetavle med minst 12 knuter.
Lage en taus ge eller båre av livline og stokker.
Lage en speiderknute (tyrkerknop).
Lage din egen hengekøye.
Lage di eget knutetau, hvor du takler begge ender.
Lage kortspleis, langspleis og endespleis.
Lage en «hyperbolisk paraboloid» som inngangsportal e.l.
Instruere resten av patruljen i et av følgende:
Lage en speiderknute (tyrkerknop).
Apehånd.
Lage en kortspleis.
Lage en endespleis.
Lage en takling.

Knuter

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/knuter-article533-872.html
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Kode - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Kode
Legg l i mine favori er
Med koder kan man sende hemmelige beskjeder l hverandre som ingen andre kan lese. Men det forutse er at den som får meldingen klarer å
løse koden. Lær deg noen måter å lage og løse koder og send beskjeder l hverandre.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kunne tre kodesystemer (f.eks. gi erkode, forskyviningskode og hoppekode) og sende
en melding l en annen speider.
2. Lage usynlig skri på tre ulike måter.
3. Tyde en melding skrevet med ukjent og usynlig skri .
4. Snakke sammen om hvorfor vi har koder, og hvorfor man bruker koder.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Være med på en ska ejakt der man bruker minst e av de kodesystemene man har lært
seg.
Lage et eget kodesystem.
Lære om, og presentere historien l et spesielt kodesystem.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/kode-article576-872.html

Kode

1/1

10/10/2018

Leirbålsleder - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Leirbålsleder
Legg l i mine favori er
Leirbål er et av speiderturens høydepunkt. Lær dere sanger, rop og leker og lag et heidundrendes leirbål for gruppen.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Lek, Speiderkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kunne utenat minst fem speidersanger.
2. Lær i legg minst re nye speidersanger eller leirbålssanger.
3. Lag minst e leirbålsrop. Lær det videre l andre speidere.
4. Innøve minst tre leirbålsleiker eller leirbålskonkuranser.
5. Legge opp og gjennomføre et leirbålsprogram for patrulje eller tropp.
6. Diskuter god leirbålsskikk (eks. brenning av søppel, respekt for bålet o.l.).

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Ha laget sin egen leirbålskappe.
Se i stand en leirbålsplass og ta ansvaret for gjennomføringen av et lite leirbål, også
opprydning e erpå.

Leirbålsleder

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/leirbalsleder-article718-872.html
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Livredning - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Livredning
Legg l i mine favori er
Ved å kunne livredning kan du fak sk redde livet l noen. Lær deg kunnskaper du kan få bruk for som ilandføring, bruk av livredningsutstyr og
hjerte-lunge-redning.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Førstehjelp

Obligatoriske krav:
1. Kunne svømme 500 m fri (bryst eller crawl).
2. Kunne svømme 100 m rygg.
3. Kunne dykke e er en livredningsdukke eller annen gjenstand på minst 2 m dyp fra
svømmende s lling.
4. Kunne tre forskjellige frigjøringsgrep i vann (svømmende) og kunne ilandføre en
bevisstløs, påkledd person over en strekning på 10 meter.
5. Kunne svømme 25 m med klær (skjorte, bukse, sokker og sko) og ta av disse plaggene
i vann.
6. Kunne bruke livline eller livbøye og ha trent på de e.
7. Kunne hjerte- lungeredning.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Instruere speidere i bruk av livline, livbøye eller lignende redningsutstyr.
Gjennomføre livredningskurs via Norges livredningsselskap eller lsvarende.

Livredning

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/livredning-article557-872.html
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Luftsport - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Luftsport
Legg l i mine favori er
Lær om y, relevante regler, værforhold og det fone ske alfabetet. Lag et glide y.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Kjenne lover og regler for ferdsel på/ved en yplass (både større og mindre). Tegne et
kart eller lage en modell av en yplass og fortelle om ulike områder på denne.
2. Fortelle om hvordan ulike værforhold påvirker muligheten l lu sport.
3. Forstå begrepene: nose, fuselage, tail, main-plane, port and starboard. Kjenne navn på
kontrollområdene på et lu fartøy.
4. Lage et glide y som yr minst fem sekunder, eller lage og y en varmlu sballong eller
drage.
5. Lære seg det fone ske alfabetet og grunnleggende hvordan en samtale mellom
kontrolltårnet og et y høres ut.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Kunne le e, lande og y modell y eller modell ysimulator.
Samle seks bilder av y som interesserer deg, navngi dem og fortell om bruken av dem.
Finne ut mer om et yselskap du interesserer deg for eller har reist med. Finne bilde av
y og logo.
Reise med okken/troppen/patruljen l ymuseum, yshow, modell ytre eller en
annen lu sportsak vitet.
Se e sammen en plas kkmodell av et y.
Fly i et y (mikro- / små y) og fortelle om opplevelsen l resten av
okken/troppen/patruljen.
I simulert samtale spille « ykaptein» som skal ta av med y fra en yplass og som
ankommer yplass.
Kjenne yets historie.
Vite hvordan og hvorfor en yvinge er bygd opp; og hvordan den fungerer.

Luftsport

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/luftsport-article577-872.html
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Matauk - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Matauk
Legg l i mine favori er
I naturen vokser det mange ng vi kan spise og lage mat av. Sank inn fra naturen, bruk foredlingsteknikker og lag mat av det dere har sanket inn.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Mat

Obligatoriske krav:
1. Lære dere å kjenne minst 10 ville ny evekster (urter/bær).
2. Lage et mål d med forre , hovedre og dessert der alle hovedingrediensene er
funnet i naturen.
3. Male korn l mel. Bake brød eller lignende av de e.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Lage en røkeovn og røke sk.
Tørke sk.
Dra på overna ngstur over minst 36 mer der dere kun spiser mat dere nner i
naturen underveis.
Finne og plukke minst fem forskjellige ny evekster urter/bærtyper. Lage
matre er/syltetøy/sa av dem.
Vise at dere kjenner minst fem forskjellige måter å foredle bær, sopp, grønnsaker og sk
på.

Matauk

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/matauk-article587-872.html
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Matauk ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Matauk ekspert
Legg l i mine favori er
I naturen vokser det mange ng vi kan spise og lage mat av. Sank inn fra naturen, bruk foredlingsteknikker og lag mat av det dere har sanket inn.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Frilu sliv, Mat

Obligatoriske krav:
1. Lære dere å kjenne minst 20 ville ny evekster (urter/bær).
2. Lage et mål d med forre , hovedre og dessert der alle hovedingrediensene er
funnet i naturen.
3. Dra på sketur, lberede og spise fangsten underveis.
4. I løpet av e semester plukke l sammen 10 liter av våre ville bærsorter og foredle
de e på en hensiktsmessig måte.
5. Lage en re med honning i eller besøke en birøkter og smak på fersk honning.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Lage en røkeovn og røke sk eller kjø .
Kjenne tre medisinske planter og vite når de skal brukes.
Tørke sk.
Dra på overna ngstur over minst 36 mer der dere kun spiser mat dere nner i
naturen underveis.
Finne og plukke minst fem forskjellige ny evekster urter/bærtyper. Lage
matre er/syltetøy/sa av dem.
Vise at dere kjenner minst fem forskjellige måter å foredle bær, sopp, grønnsaker og sk
på.
Koke grøt av lav.

Matauk ekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/matauk-ekspert-article535-872.html

1/1

10/10/2018

Menneskerettigheter - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Menneskerettigheter
Legg l i mine favori er
Alle mennesker i verden, uanse situasjon har de samme re ghetene. Lær om menneskere ghetene og om hvordan det jobbes for å
oppre holde disse.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Diskutere hva menneskere gheter er.
2. Lese FNs Verdenserklæringen om menneskere gheter.
3. Lære om Menneskere ghetsrådet.
4. Finne ut hva som skjer når det blir brudd på menneskere gheter i verden.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Velge en organisasjon som arbeider med menneskere gheter å gjøre seg kjent med
organisasjonens arbeide.
Lære mer om hvordan Norge arbeider med menneskere gheter.
Leke en lek med tema menneskere gheter.
Se en lm med tema menneskere gheter.
Planlegge og arrangere et ltak for menneskere gheter.

Menneskerettighet

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/menneskerettigheter-article534-872.html
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Meteorolog - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Meteorolog
Legg l i mine favori er
Mennesker har all d prøvd å forutsi været. Lær om spåtegn som ble brukt før og om instrumenter vi bruker i dag.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Forklare konstruksjon og virkemåte av termometer og barometer.
2. Kjenne de alminnelige spåtegn og ordtak som kan forutsi været.
3. Lære om de forskjellige vindstyrkene i Beauforts skala.
4. Vise at du forstår værkartet og de mest brukte symbolene.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Legge fram en værlogg med daglige observasjoner over et dsrom av 14 dager.
Kjenne l re forskjellige skytyper, og vite hvilket vær de kan bringe med seg.
Besøke en meterologisk observasjonsstasjon og få en orientering om dens funksjon.
Gjøre rede for de forskjellige klimatyper og -soner, og de faktorer som be nger disse.
Med enkle og dels selvlagede instrumenter ta observasjoner og føre værrapport
gjennom tre måneder. Observasjonene skal være grunnlaget for en kort rapport om
hvilke enkle værvarslingsregler man kan trekke for stedet.

Meteorolog

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/meteorolog-article541-872.html
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Misjon - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Misjon
Legg l i mine favori er
Misjon betyr å spre budskapet om en religion. Kristen misjon er forankret i misjonsbefalingen og har som mål at alle skal få høre om Jesus.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Tro

Obligatoriske krav:
1. Kunne misjonbefalingen (Ma eus 28, 16 – 20).
2. Velge en norsk misjonsorganisasjon.
Gjøre seg kjent med organisasjonens historie og særpreg.
Gjøre seg kjent med hvilke land den arbeider i nå.
Gjøre seg kjent med minst et misjonsprosjekt som denne organisasjonen er engasjert i.
Presentere organisasjonen og det de har funnet ut om organisasjonen for andre
gjennom en presentasjon, en YouTube-video, et blogginnlegg eller en veggavis.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Være med å arrangere et temamøte for andre speidere om misjon.
Ha en oppgave i lknytning l en gudstjeneste eller et annet menighetsarrangement
som har fokus på misjon.
Kontakte en misjonær eller en dligere misjonær og bli kjent med hennes/hans
arbeidsoppgaver, hvorfor hun/han valgte å bli misjonær og om landet hun/han har gjort
sin misjonstjeneste.
Bidra l en misjonsbasar, eller et annet arrangement som har l hensikt å ska e
inntekter l et misjonarbeid.
Lage en krea v frams lling av misjonsbefalingen.
Lese om Paulus sine tre misjonsreiser (Apostlenens gjerninger 13,1 – 21,16), tegne dem
opp på et kart og se hvilke land han besøkte i løpet av sine misjonsreiser. Hvilke av disse
landene har en befolkning der de este i landet lhører en kristen kirke fortsa ?
Være med å lage en matre fra et land der nordmenn har vært eller er misjonærer.

Misjon

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/misjon-article572-872.html
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Morse - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Morse
Legg l i mine favori er
Morse kan brukes l å sende beskjeder over lange avstander med lys eller lyd. Send og mo a beskjeder i morse.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kunne 15 bokstaver i morse.
2. Kunne skrive, sende, mo a og løse en morsemelding hvor disse bokstavene er brukt
uten å bruke hjelpemidler (morsenøkkel).
3. Kunne skrive, sende, mo a og løse en morsemelding hvor alle bokstaver brukes, ved
hjelp av morsenøkkel.
4. Kunne sende og mo a en morsemelding ved bruk av to forskjellige måter (lys, lyd,
armbevegelser osv).
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Lage et enkelt morseapparat som dere bruker i patruljen.
Kjenne l opp nneren av morse og historien bak.
Lage en ”telegraf” hvor dere morser meldinger ved hjelp av bokser med snor i mellom.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/morse-article531-872.html

Morse
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Morse ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Morse ekspert
Legg l i mine favori er
Morse kan brukes l å sende beskjeder over lange avstander med lys eller lyd. Send og mo a beskjeder i morse.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kunne alle bokstavene, tallene og tegnene :, . ? (kolon, komma, punktum,
spørsmålstegn).
2. Kunne skrive, sende, mo a og løse en morsemelding på 100 tegn uten bruk av
hjelpemidler.
3. Lage et morseapparat som patruljen bruker på turer og/ eller møter.
4. Kunne sende og mo a morsemelding på minst tre forskjellige måter ( lys, lyd,
armbevegelser, klemme hånden l hverandre osv).
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Skrive beskjeder i morse l hverandre i patruljen. Minst to setninger hver som løses.
Dra på tur hvor dere har en øvelse hvor lagene kommuniserer med morse.
Lage et ”skuespill” hvor dere skriver et ord eller kort setning hvor dere bruker hverandre
som prikker og streker. En og en bokstav. F.eks: prikk = en person sikker på huk, strek =
personen står, bokstavskille = personen strekker armene opp, ordskille = Person hopper
opp og ned. Tilskuerne prøver å løse ordene.
Kjenne morsens historie.
Lære yngre speidere noen morsetegn.

Morse ekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/morse-ekspert-article532-872.html
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Nordisk - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Nordisk
Legg l i mine favori er
Norge er en del av det området vi kaller Norden. Lær om de andre landene og de selvstyrende områdene i Norden. Kanskje vil dere ta kontakt
med en speidergruppe utenfor Norge?
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Mellom (30-90 min)

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Kjenne l alle de fem landene som hører l Norden.
2. Kjenne l de tre selvstyrende områdene.
3. Kjenne l alle å e aggene.
4. Lære seg li mer om hvordan speiderne er organisert i et land i Norden (ikke Norge).
5. Øve på å si speidernes valgspråk på de nordiske språkene.
6. Finne ut hvordan en religiøs høy d feires i et annet nordisk land.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Lage en matre fra et annet nordisk land.
Lære en sang eller lek fra et annet nordisk land.
Ha kontakt med en speidergruppe i et annet nordisk land.
Høre nasjonalsangen l de fem nordiske landene.
Finne ut hva Nordiske rådet er og gjør.

Nordisk

Møteforslag l de e ak vitetsmerket nner du her.
Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/nordisk-article5178-872.html
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Organisasjon - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Organisasjon
Legg l i mine favori er
Hva er egentlig en organisasjon? Hvordan er en organisasjon bygget opp og hvordan fungerer den? Se nærmere på vår egen organisasjon og spill
rollespill.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Vite hva en styreleder, sekretærer, økonomiansvarlig o.l. gjør.
2. Vite hvordan vår organisasjon ser ut? Lage et organisasjonskart.
3. Vite hva vedtak, grunnregler, organisasjonsbestemmelser, budsje o.l. betyr.
4. Gå gjennom hvordan et årsmøte ledes med sakliste, ordstyrer, og tegngiving for
innlegg og replikker. Øv gjerne på å holde innlegg.
5. Arrangere et møte (rollspill) og fordele forskjellige roller. Gå gjennom sakslisten og
regnskap.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Delta på et pe -, gruppe- eller krets ng.
Presentere forskjellige organisasjonstyper. Hvordan ser de andre organisasjonene i din
by ut?
Skrive et informasjonsbrev l foreldrene om f.eks. gruppens sommerleir eller
overna ngstur. Hva er vik g informasjon?
Invitere en annen ungdomsorganisasjon og snakke med dem om likheter og forskjeller
mellom dere.
Lage din egen organisasjon og presentere den.

Organisasjon

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av gullgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/organisasjon-article547-872.html
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Orientering - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Orientering
Legg l i mine favori er
Orientering innebærer å nne veien ved bruk av kart og kompass. Lær deg å bruke kart og kompass og bruk det på et orienteringsløp.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Kunne orientere kartet ved hjelp av kompass, via terrenget og solen.
2. Finne og vise at de har forståelse for hva målestokken, ekvidistanse og høydekurver
betyr på et kart.
3. Ta ut en kompasskurs l en post, og nne denne.
4. Kjenne minst 15 ulike kar egn.
5. Delta på o-løp i speidergruppa som vandrer.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Lage en ARTOT (Avstand, Retning, Terreng, Oppfang, Tid) l en post du skal nne.
Lage kart over et lokalt område basert på observasjon, egne målinger og/eller yfoto.
Delta på en dagstur eller overna ngstur med eget kart, og vise god forståelse for hvor
man be nner seg på kartet underveis på turen.
Lage di eget kompass.
Bruke GPS på tur.

Orientering

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/orientering-article584-872.html
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Orientering ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Orientering ekspert
Legg l i mine favori er
Orientering innebærer å nne veien ved bruk av kart og kompass. Lær deg å bruke kart og kompass og bruk det på et orienteringsløp.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Ha oppfylt kravene l merket «Orientering» for vandrer.
2. Kunne krysspeiling.
3. Ta ut en 6-sifret UTM-kartreferanse.
4. Kjenne minst 20 ulike kar egn på o-kart.
5. Kjenne minst 15 ulike kar egn på 1:50000 kart (M711).
6. Vise forståelse av sjøkart.
7. Forklare misvisning.
8. Selvstendig delta på et orienteringsløp på minst 5 kilometer med minst 10 poster i
naturen.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Finne høyden på et punkt med utgangspunkt i et annet punkt med kjent høyde.
Kunne nne nord ved hjelp av fem ulike naturmetoder.
Forberede og legge ut et orienteringsløp for andre speidere.
Ha ansvaret for orienteringen for patruljen under en haik.
Delta på na orientering.

Orientering
ekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/orientering-ekspert-article586-872.html
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Overlevelse - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Overlevelse
Legg l i mine favori er
Dra på overlevelsstur. Lag overna ngsplass, bål og mat med det du nner på turen. Klarer du å gjøre ski ent vann om l drikkevann?
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Lage bivuakk ved hjelp av tau og materialer som lhører naturen, og overna et i den.
2. Være på tur i naturen 24 mer uten annet enn det du får i lommene.
3. Lage eget overlevelsesse .
4. Lage et bål av trevirke du har funnet i naturen og gjøre opp ild uten bruk av
fyrs kker/lighter.
5. Lage et enkelt mål d av spiselige vekster og annen mat du har funnet i naturen.
6. Gjøre 5 dl ski ent vann drikkbart.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge tre av disse kravene:
Lage drikke basert på planter.
Lage en drikk med medisinsk virkning (f.eks te av ryllik).
Gjennomføre et orienteringsløp hvor du bruker naturen som kompass.
Kunne rense sår med vekster fra naturen.
Lage og prøve eget skeredskap.
Bygge presenningbåt eller åte og teste denne.
Kunne de vik gste nødsignaler.
Lage solur og bruke de e.
Gjøre saltvann l ferskvann på tur.
Lage såpe/shampo av bjørk eller andre planter.

Overlevelse

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/overlevelse-article578-872.html
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Pionering - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Pionering
Legg l i mine favori er
Å pionere betyr å lage byggverk av stokker og tau. Lær surringer og pioneringsteori og lag et byggverk av surringene du har lært.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Kunne kryss-, vinkel-, rund- og å etallssurring og vite når de brukes.
2. Kjenne trekantprinsippet og forklare hvorfor man bruker de e når man pionerer.
3. Kjenne l fordelene og ulempene ved bruk av tautypene sisal, manilla og hamp når
man pionere og hva kuns au kan brukes l.
4. Kjenne l nødvendige sikkerhetsregler for pionering fra he et «Trygg speiding» når
man pionerer.
5. Bygge et større pioneringsprosjekt som for eksempel bord med opphøyd grue, et tårn
el.l.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Bygge en karusell.
Bygge en huske.
Bygge en tre meter høy portal.
Delta i en surrestafe der man bruker minst to ulike surringer.
Bygge en katapult.

Pionering

NB! Raier skal være klare når en starter å ta merket.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/pionering-article590-872.html
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Pionering ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Pionering ekspert
Legg l i mine favori er
Å pionere betyr å lage byggverk av stokker og tau. Lær surringer og pioneringsteori og lag en modell av et større byggverk.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Ha oppfylt kravene l merket “pionering” for vandrere.
2. Kunne forklare relevant pioneringsteori med vekt på trekantsprinsippet, tyngdepunkt,
vektstangsprinsippet, taus bruddstyrke, bardunering, og sikkerhet.
3. Lage en skalert modell av et tårn på minst syv meters høyde, lage en risikovurdering
og beredskapsplan kny et l de e pioneringsprosjektet og bygge tårnet e erpå.
4. Lage en benk eller stol i Kulsøpionering (uten tau).

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Bygge en bro med et spenn på minst tre meter, to meter over bakken.
Bygge fem hindre l bruk i ei hinderløype med bruk av surringer.
Lage en knutetavle med minst 10 knuter.
Lage en enkelt eller dobbelt hyperbolsk paraboloide.
Lære deg japansk vinkelsurring og lipinsk kryssurring.
Lage en tavle med modell av syv ulike surringer.
Lage en skalert modell av en troppsleir.

Pionering ekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/pionering-ekspert-article575-872.html
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Primitiv mat - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Primitiv mat
Legg l i mine favori er
Maten smaker best når den er laget ute! Lag middag ute og stek brød på primi vt vis.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Frilu sliv, Mat

Obligatoriske krav:
1. Lage en trere ers meny som lberedes med hjelp av kokeapparat og bål.
2. Lære et ny bordvers.
3. Bake brød eller rundstykker på primi vt vis, for eksempel syvsteinsovn, gryteovn,
herme kkboks eller dutch oven.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Steke kjø eller sk i kokegrop.
Lage en middagsre
l patruljen på tur.
Lage te av barnåler (furu, gran eller einer).
Steke potet, sk eller kjø innbakt i trolldeig, mose eller annet nedbrytbart materiale.
Lage tomatsuppe fra grunn av.
Røyke sk eller kjø .

Primitiv mat

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/primitiv-mat-article561-872.html
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Primitiv mat gourmet - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Primitiv mat gourmet
Legg l i mine favori er
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Helg

Emner:

Frilu sliv, Mat

Obligatoriske krav:
1. Lage en rere ers gourmetmeny på bål
2. Steke kjø eller sk i kokegrop.
3. Lage egen tørket turmat.
4. Lage pizza i en syvsteinsovn.
5. Bake noe i en Dutch oven.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Steke potet, sk eller kjø innbakt i trolldeig, mose eller annet nedbrytbart materiale.
Røyke sk eller kjø .
Lage te av barnåler (furu, gran eller einer).

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/primitiv-mat-gourmet-article5179-872.html

Primitiv mat
gourmet
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Ro - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Ro
Legg l i mine favori er
For å kunne ta de e merket er det vik g å huske risiko med ferdsel på vann. Vi henviser l KFUK-KFUM-Speidernes beredskapshe e `Trygg og
sikker speiding`.
Hvem:

Vandrere

Merknad:

All d beny

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Frilu sliv

ytevest i båt!

Obligatoriske krav:
1. Kjenne de 10 sjøve reglene.
2. Kunne ro alene og sammen med en annen.
3. Kunne skåte og snu.
4. Kunne legge ordentlig l en brygge og vise at du kan fortøye båten med rik ge knuter.
5. Kunne svømme og trent på å falle ut fra båten og komme opp i båten igjen.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Vise god behandling av båt, tauverk og utstyr.
Gjøre en enkel farevurdering med tanke på vind, strøm, annen tra kk og sikt.
Ro en egenbygd presenningsbåt.

Ro

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/ro-article719-872.html
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Sanitet - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Sanitet
Legg l i mine favori er
Sanitet er et prak sk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Lær om håndhygiene og om noen
skader og sykdommer.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Førstehjelp

Obligatoriske krav:
1. Vite hvorfor det er vik g med god håndhygiene på tur og leir og være med på å legge
l re e for de e.
2. Vite hva diabetes er og hvordan man forholder seg l en person med diabetes.
3. Vite hvilke skader man kan få av strøm, vite hva man kan gjøre for å unngå slike
skader og hvordan man kan gi førstehjelp ved slike skader.
4. Kunne behandle le ere brannskader og vite hva man skal gjøre ved store brannskader.
5. Vite hvordan man kan forebygge solbrenthet, sols kk og dehydrering, og vite hvordan
man behandler de e hvis det oppstår.
6. Vite hvordan man erner å .
7. Vite hva matallergier er.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Kunne legge stø ebandasje på håndledd, albu, stabilisere skadet arm og ben, og lage en
stabil båre. Frakte en person på båren minst 100 meter.
Være med på en øvelse hvor dere trener på brannskader og strømskader.
Være markør i en sanitetsøvelse.

Sanitet

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/sanitet-article598-872.html
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Sanitet ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Sanitet ekspert
Legg l i mine favori er
Sanitet er et prak sk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Lær mer om skader og
sykdommer.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Førstehjelp

Obligatoriske krav:
1. Vite hva matallergier er, og kunne lage menyforslag for folk med forskjellige typer
matallergier.
2. Vite hva høyenergiskader er, og hva man må være oppmerksom på ved slike skader.
3. Delta i en samtale om rusmidler og skadevirkningene av disse.
4. Kunne nummeret l gi informasjonssentralen.
5. Kunne behandle sårskader og legge stø ebandasjer.
6. Vite forskjellen på brudd og forstuing, og kunne legge spjelke på arm og ben.
7. Vite hva epilepsi er, og hvordan man forholder seg l en person med anfall.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Ha en sanitetsoppgave på leir, f.eks. være ansvarlig for hygienefasiliteter, toale er,
kontrollere at folk vasker hender e er toale besøk, eller holde en instruksjon for yngre
speidere.
Arrangere en sanitetsøvelse for yngre speidere.
Instruere yngre speidere slik at de får ta sanitetsmerke for sin enhet.

Sanitet ekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/sanitet-ekspert-article599-872.html
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Ski - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Ski
Legg l i mine favori er
Er du født med ski på bena? Smør skiene dine og selv og gå og lek på ski med de andre speiderne.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Delta på en skitur med patruljen eller speidergruppa på minimum 10 kilometer.
2. Prøve minimum tre av re s larter: klassisk, skøy ng, alpint, telemark.
3. Smøre et par ski l en skitur.
4. Være med på skileik, f.eks. speiderskisky ng med snøball, livline, pil og bue eller
lignende.
5. Delta i et skirenn med ideal d.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Kunne velge rik g smøring ut i fra vær og føreforhold.
Hoppe minimum tre meter på ski.
Kjøre en løype med minimum å e porter hvor du bruker telemarksvinger.
Lage en plakat som presenterer en norsk skihelt.
Prøve snowboard.
Arrangere skileik for andre speidere, f.eks. oppdagere eller s nnere. Delta selv.

Ski

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/ski-article579-872.html
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Ski ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Ski ekspert
Legg l i mine favori er
Er du født med ski på bena? Gjør skiene dine klare for tur, dra på overna ngstur og lag en skileikløype. Prøv deg på en u ordrende skitur.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Delta på en skitur med speidergruppa. Turen skal inneholde en overna ng ute.
2. Kunne beherske langrenn og to av de tre følgende: alpint, telemark, snowboard.
3. Lage en skileikløype med minimum fem hindere. Løypa skal inneholde hopp,
orgeltramp og kuleløype.
4. Kjenne l farer ved skiturer over islagte vann.
5. Kunne preparere ski, både festesmøring og glivoks.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Gå en skitur som er på minst like mange kilometer som det dobbelte av din egen alder.
Gå en skitur på høy ellet/over tregrensa.
Gå en skitur med pulk.
Gå en skitur utenfor løyper på minimum 10 kilometer.
Delta i en skikonkurranse utenfor speidersammenheng.

Ski ekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/ski-ekspert-article580-872.html
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Sopp - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Sopp
Legg l i mine favori er
Sopp er noe en bør kunne med sikkerhet, før en slipper det løs som speiderak vitet. Soppkontrollen ved den lokale soppforeningen er o e
velvillige l å dele av sin ekspertkunnskap. Mange av naturens ny evekster har også sine forsik ghetsregler i . dobbeltgjengere og måter å
lberede de på. – Anbefalt forsik ghetsregel! –
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kjenne de vanligste gi ige soppene, kjennetegn på soppforgi ning, og behandling av
en soppforgi et.
2. Kjenne de forskjellige sopparter og deres bygning: skivesopp, rørsopp, piggsopp og
poresopp.
3. Sanke re slags matny g sopp og lage et soppmål d.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Vite når soppens dag er, markere anledningen (første søndag i september).
Tilberede tre forskjellige re er med sopp. En av disse skal lages på bål.
Vise at dere kjenner minst tre forskjellige måter å lberede sopp på.
Finne ut om det nnes soppkontroll i di nærområde, gå og få sopp kontrollert.

Sopp

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/sopp-article546-872.html
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Speiderskjorte - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Speiderskjorte
Legg l i mine favori er
Speiderskjorten er, i llegg l skjerfet, det mest synlige tegnet på en speider. Stryk skjorten din og sy på merkene dine selv.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Kunne vise at en kan stryke en speiderskjorte.
2. Vite hvor de ulike merkene skal være på speiderskjorten.
3. Ha sydd på tre merker på speiderskjorte selv.
4. Bruke speiderskjorte på speidermøte i minst to måneder.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Møte på speideren med selvstrøket skjorte.
Rulle et skjerf, stramt og nt.
Forklare forskjellen på de ulike lederdis nksjonene.

Se hvor merkene skal sys på, og oversikt over lederdis nksjonene her.

Speiderskjorte

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/speiderskjorte-article530-872.html
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St. Georg - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: St. Georg
Legg l i mine favori er
St. Georg var en kristen, modig mann som ofret livet for det han trodde på. Baden-Powell valgte St. Georg l speidernes besky er. Hør legenden
om St. Georg og vær med på en feiring av St. Georgsdagen.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap, Tro

Obligatoriske krav:
1. Kunne gjenfortelle legenden om St. Georg.
2. Delta i markering av St. Georgsdagen og nne ut hvorfor vi markerer denne.
3. Kunne speiderlø et og valgspråket.
4. Høre eller lese landssjefens St. Georgs budskap.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Lage pil og bue og være med på en lek hvor dere skal prøve å skyte dragen med pil og
bue.
Gjøre en god gjerning.
Delta i en quiz med St. Georg som tema.
Ha en oppgave på markeringen av St. Georgs dagen.
Drama sere historien om St. Georg.
Kjenne speiderloven og vært med på samtale om betydningen av denne.
Være krea v og lage modell av St. Georg og dragen. F.eks lego, naturmateriale,
plastelina etc..
Delta i leken ridderturnering. Forklaring: to og to speidere går sammen. Det lages en
bane med en midtlinje. En speider er ridder og si er på ryggen l den andre speideren
som er hest. De to ridderne møtes ved midtlinjen. Den ridderen som klarer å rive den
andre ned fra hesten eller klarer å trekke den andre trekke hesten og ridderen over
midtlinjen har vunnet.

St. Georg

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
Her kan du lese årets St.Georgsdagsbudskap

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/st-georg-article560-872.html
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Stop poverty - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Stop poverty
Legg l i mine favori er
1,2 millioner mennesker lever i ekstrem fa gdom. KFUK-KFUM Global ønsker å gjøre noe med de e gjennom Stop Poverty kampanjen. Kjenn l
innholdet i denne kampanjen og lek en lek som viser forskjellene i verden. Kanskje vil dere besøke en organisasjon som jobber mot fa gdom.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Lære om KFUK-KFUM-Globals "Stop Poverty"- kampanje. Finne ut sammen hva som
er kampanjens mål og hvem som står bak kampanjen. Re ektere over om du synes
kampanjen er vik g. Finne ut hvordan dere kan bidra i kampanjen.
2. Leke en lek som demonstrerer forskjellene mellom fa ge og rike i verden.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Lage en krea v frems lling f.eks tegneserie, lm, plakater, installasjon, webside eller
liknende av “Stop poverty” kampanjen. Spre det gjerne på sosiale medier og bruk
hashtaggene #0poor, #stoppoverty.
Lese sammen i patruljen Lukas 4, 16-22, og snakke sammen om hva denne teksten
forteller oss om forholdet Jesus hadde l de som var fa ge. Finne minst en annen
bibeltekst som handler om fa gdom.
Se e fokus på et globalt problem, som f.eks ure erdig handel, klimau ordringer,
fa gdom, forbruk eller demokra med en aksjon, kampanje eller innsats i di lokalmiljø.
Besøke en organisasjon som arbeider med fa gdom. Forslag l organisasjoner kan
være: KFUK-KFUM Global, Natur og Ungdom, Redd Barna, PRESS, Røde Kors, Amnesty,
Changemaker, Spire.
Lære om ure erdig fordeling gjennom å spille Handelsspillet. (De e nner du på
Operasjon dagsverk sine ne sider, det nner det ved å google “Handelsspillet”).

Stop poverty

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/stop-poverty-article592-872.html
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Strikke - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Strikke
Legg l i mine favori er
Lær å legge opp, strikke med mønster og felle av. Strikk bruksgjenstander og gjerne noe du kan bruke på speidertur.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Krea v

Obligatoriske krav:
1. Kunne strikke re , vrang, legge ut og felle masker i strikkingen, og når arbeidet er
ferdig.
2. Kunne strikke to ulike typer mønster.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Strikke en innerpose l en sovepose.
Strikke liggeunderlag.
Strikke julestrømpe.
Strikke lue, vo er og/eller sokker l turbruk med mønster. Gjerne speidermønster.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/strikke-article552-872.html

Strikke
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Svømme - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Svømme
Legg l i mine favori er
For å ha glede av å bade må man være trygg i vannet! Svøm, dykk og yt i vannet. Kanskje vil dere øve på livredning eller å kle av dere under
vann?
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Kunne svømme 200 m frisvømming (svømmeknappen).
2. Kunne svømme 50 m på ryggen og vise y ng.
3. Dykke ned på 2-3 m dyp og hente opp noe fra bunnen.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Trene på enkel livredning med livline eller livbøye.
Være med i en svømmestafe .
Være med på en ballek på dypt vann.
Kunne hoppe eller stupe fra 3 meters høyde.
Øve på å kle av seg i vann.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

Svømme

De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/svomme-article559-872.html
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Sy - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Sy
Legg l i mine favori er
Man kan lage og reparere mange ng om man kan sy. Lær å sy for hånd og på maskin. Sy di eget turutstyr.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Krea v

Obligatoriske krav:
1. Kunne spole og tre i en symaskin.
2. Kunne tråkle samt kunne tre andre s ngtyper som for eksempel korss ng, a ers ng,
knapphulls ng og lage noe hvor du bruker disse sømtypene.
3. Sy fotposer, overtrekksvo er eller annet turutstyr.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Sy i en knapp.
Sy leirbålkappe.
Lappe et hull.
Sy va erte grytevo er.
Lage en si epute eller annet med lappeteknikk.

Sy

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/sy-article555-872.html
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Tre - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Tre
Legg l i mine favori er
Hva kan man bruke trær l? Hvilke trær egner seg som ved? Lær om trær, gå på tur og lag en blad- og nålesamling.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min), Heldags

Emner:

Naturkjennskap

Obligatoriske krav:
1. Finne å e forskjellige treslag. Samle eller ta bilder av blader/ nåler og bark fra disse.
2. Kunne kjenne igjen tre løvtrær uten blader basert på form, voksemåte og bark.
3. Kjenne navna på disse trærne.
4. Finne ut hva man kan bruke disse tresortene l og hva de egner seg l. Det gjelder
både blader, bark, rø er eller ved.
5. Finne ut hvordan brennverdien er på de ulike tresortene. Finne ut hvilke tresorter
egner seg best l opptenning og hvilke tresorter som gir mest varme (har høy
brennverdi).

Valgfrie krav:
I llegg må man velge e av disse kravene:
Vite hva slags frø, nø er eller kongler disse trærne har.
Lage en vandrestav som du spikker et godt håndtak på.
Lage en re hvor du bruker nø er, blader eller nåler du har samlet selv.
Spikke en smørekniv av et mykt og et hardt treslag. Se om du kjenner forskjell på
treslagene når du spikker og e erpå i bruk av smørekniven.

Tre

For speidere som bor steder det ikke vokser så mye varmekjære trær, kan dere lære om
forskjellige vier-typer, dvergbjørk, einer osv. som er mer hardføre.

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/tre-article591-872.html
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Trygg speiding - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Trygg speiding
Legg l i mine favori er
Målet for merket er ikke å invitere speiderne l å fordype seg i emnet, men å sikre at alle patruljeturer gjennomføres på en trygg måte. Merket
bygger på he et “Trygg og sikker speiding”, og består av 4 obligatoriske punkter. Merkekravene suppleres av andre krav i gradsprogrammet
kny et l førstehjelp og varsling.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

I forbindelse med planlegging av en patruljehaik, iden ser mulige farer/problemer. Vurder
hvor sannsynlig hver hendelse er, og hvor alvorlige de vil være.
Speiderne skal velge en av følgende turer:
Skogstur
Tur i snau ellet
Kanotur
Seilas
Snøhuletur
Sykkeltur
Skitur
Gjennomfør en risikovurdering for problemene dere fant der dere skriver ned ltak for å
redusere sannsynlighet og alvorlighetsgrad. Risikoanalysen skal godkjennes av troppsleder
før haiken.
Vite hva du skal gjøre og hvem du skal varsle hvis det oppstår en ulykke på patruljetur.

Trygg speiding

E er haiken, diskuter i patruljen hvordan turen gikk – oppstod det problemer dere ikke
hadde forutse , opplevde dere at noen av ltakene dere skrev ned i risikoanalysen ble
nødvendige? Ta vare på konklusjonene og bruk de i planleggingen av neste patruljehaik.
Her nner du ressurshe et "Trygg og sikker speiding"
Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/trygg-speiding-article550-872.html
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Ull - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Ull
Legg l i mine favori er
Ull kan brukes l mye. Lær om hvordan saueull blir l garn. Vit hvorfor ull egner seg godt l turtøy og lag di eget turutstyr i ull. Kanskje vil du
karde og spinne ull eller besøke et saue øs.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Krea v

Obligatoriske krav:
1. Vite hva som er spesielt med ull beren og hvorfor den egner seg så godt l turtøy.
2. Lage si eget turutstyr av ull i valgfri teknikk (tove, strikke, hekle, sy eller annet).
3. Kjenne de ulike trinnene i prosessen fra sau l ferdig garn: klipping, karding, spinning.
4. Kunne vaske ullplagg rik g.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Besøke et saue øs.
Delta i klipping av sau.
Karde ull.
Spinne tråd.
Kunne legge opp, strikke re og vrang, og felle av.
Tove noe tredimensjonalt.

Ull

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/ull-article540-872.html
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Uteligger - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Uteligger
Legg l i mine favori er
Vær masse ute! Både på møter og turer. Bruk ulike overna ngsalterna ver på tur. Prøv deg på u ordrende frilu sak viteter.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Være med på minst 16 utemøter og å e overna ngsturer i løpet av et kalenderår.
2. Lage et regnsikkert overna ngssted.
3. Beny e tre av følgende overna ngsalterna ver:
– telt, telt vinters d, snøhule, åpen himmel, gapahuk, bivuakk eller hengekøye.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Ha minst 20 overna ngsdøgn utendørs i løpet av et år. Minst re overna nger i hver
års d.
Lage bivuakk ved hjelp av tau og materialer som lhører naturen, og overna e i den.
Lage et bål av trevirke du har funnet i naturen og gjøre opp ild uten bruk av
fyrs kker/lighter.
Gjøre 5 dl ski ent vann drikkbart.
Gjennomføre et orienteringsløp hvor du bruker naturen som kompass.
Arrangere en haik der dere inviterer med andre vandrerpatruljer, eller grupper og ikke
speidere (godkjennes av troppsleder).

Uteligger

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.
De e merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/uteligger-article549-872.html
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Verdensborger - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Verdensborger
Legg l i mine favori er
Norge er et lite land, men likefullt en del av verden. Hva er typisk norsk? Lær om handel, FN, menneskeverd og mangfold.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatoriske krav:
1. Snakke om hva som er typisk norsk. Hvordan er Norge kjent ute i verden?
2. Finne ut hva Norge importerer og eksporterer. Lage en plakat om en vares reise fra
si hjemland l Norge.
3. Finne ut hva FN er og hva organisasjonen gjør.
4. Snakke om menneskeverd og mangfold. Er alle velkomne? Hvordan kan vi skape mer
mangfold i f.eks. speiderne?
Valgfrie krav:
I llegg må man velge to av disse kravene:
Spille Handelspillet.
Arrangere en kulturkveld med mat og ak viteter fra et annet land.
Ta kontakt med en speidergruppe i et annet land og snakke med dem om hvordan
speiding drives der.
Spille de e spillet, og bidra sam dig l at mennesker får mat! Free Rice er et gra s,
ne basert kunnskapsspill som donerer ris for hvert rik g svar du gir.

Verdensborger

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.
De e merket er en del av gullgraden i gradsprogrammet.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/verdensborger-article544-872.html
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Vinterfriluftsliv - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Vinterfriluftsliv
Legg l i mine favori er
Dra på overna ngstur på vinteren. Kunne relevant teori for å ha en n opplevelse ute i kulden. Prøv dere på spennende ak viteter som bare kan
gjøres ute på vinteren.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Vite hvordan du pakker sekk mest fornu ig med tanke på skitur med overna ng.
2. Bekledning: kjenne trelagsprinsippet.
3. Kunne de grunnleggende prinsipper om skismøring og ha klargjort sine egne ski før en
tur.
4. Gjennomføre en vintertur med minst en overna ng der du har vært med å planlegge
rute, mat og sikkerhet på turen. Overna ngen skal skje i perioden november-mars i
telt/lavvo, snøhule, iglo eller bivuakk.
5. Forklare forebyggende ltak mot hypotermi og lokale frostskader.
6. Kunne gjenkjenne hypotermi og lokale frostskader og kunne behandle/håndtere disse.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge tre av disse kravene:
Kunne minimum re sportegn og kunne følge to sportegn i snøen og forsøke å nne
dyret/fuglen.
Se e snare eller pilke/ ske.
Isbade eller snøbade.
Lage minimum re skileikoppgaver sammen med patruljen, og arrangere en konkurranse
innad i kretsen/gruppa/patruljen.
Sammen med patruljen lage en middag ute om vinteren.
Gå en skitur på minimum tre km utenfor oppgå spor med fokus på orientering om
vinteren.

Vinterfriluftsliv

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/vinterfriluftsliv-article567-872.html
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Vinterfriluftsliv ekspert - KFUK-KFUM-speiderne

Aktivitetsmerke: Vinterfriluftsliv ekspert
Legg l i mine favori er
Planlegg og dra på skitur med overna ng. Sov ute i snøhule. Prøv dere på spennende ak viteter som bare kan gjøres ute på vinteren.
Hvem:

Vandrere

Varighet:

Heldags, Helg

Emner:

Frilu sliv

Obligatoriske krav:
1. Ha ta merket Vinterfrilu sliv for vandrere.
2. Planlegge og gjennomføre en skitur på minimum to overna nger og minimum 50
kilometer. Planlegge en meny for denne turen.
3. Overna e minimum en na i snøhule, iglo eller lignende.
4. Kjenne grunnleggende regler for vurdering av snøskredfare.

Valgfrie krav:
I llegg må man velge tre av disse kravene:
Delta på Vinter-Roland eller Ekspedisjon vinter.
Bygge en iglo.
Overna e minimum syv ne er utendørs i løpet av en vintersesong.
Delta i en skredøvelse eller på et skredkurs.
Gjennomføre isbading.
Lage dine egne staver og bruk dem på en skitur.
Gå en sportur på vinteren.
Lage en 3-re ers middag på bål på vinters d.
Lage eget turutstyr l vinterbruk, f.eks fotposer, vindvo er, ullinnerpose l soveposen
eller lignende.

Vinterfriluftsliv
ekspert

Ak vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu kken.

https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/vinterfriluftsliv-ekspert-article568-872.html
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