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S P E I D E R B L A D E T

Meld deg på kurs! 

SPEIDERHILSEN

VET DU AT både kretsene og forbundet sentralt arrangerer mange kurs som du 
kan delta på? Det kan være temakurs, patruljeførerkurs, opplevelseskurs eller 
annet. Jeg vil oppfordre deg til å delta på mange kurs. Da lærer du masse og du 
får mange nye speidervenner både fra din krets og fra hele landet. 

DERSOM DU VIL vite hvilke kurs kretsen din arrangerer kan du spørre  
speiderlederen din. Kanskje har også kretsen en nettside eller Facebook- 
side du kan kikke på. Alle kurs som arrangeres sentralt finner du på  
speiderprogram.no eller på de to siste sidene her i Speiderbladet. 

DERSOM DU ER i patruljeføreralder vil jeg sterkt oppfordre deg til å melde deg 
på Norsk Roland i sommer. Jeg tror at dersom du deltar på Norsk Roland kom-
mer det til å bety noe bra for deg veldig lenge i livet. Du kan lese mer om Norsk 
Roland på side 26. 

DA JEG ENDELIG VAR gammel nok til å reise på Norsk Roland, turte jeg ikke å 
dra. Jeg var redd at jeg ikke kunne nok til å melde meg på. Det var spesielt sur-
ringer jeg syntes var litt vanskelig. Det jeg vet nå, men som jeg dessverre ikke 
visste da, er at jeg kunne dratt på Norsk Roland likevel og lært meg blant annet 
de surringene jeg ikke kunne. 

FOR NÅR VI DRAR på kurs er det jo for å lære, ikke for å vise at vi kan alt fra før 
av. Norsk Roland er det beste patruljeførerkurset du kan delta på, og i løpet av 
en uke lærer du så utrolig mye. Om du er motivert, og synes speiding er gøy, 
gjør det ingenting om du ikke kan alt allerede. Meld deg på før det er for sent. 
Jeg håper du tør! 

PS: Mange speidergrupper og kretser støtter speidere som vil da på kurs ved å betale 
hele eller deler av deltakeravgift og reise. Snakk gjerne med speiderlederen din om 
dine muligheter for økonomisk støtte. 
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LEDER: MELD DEG PÅ KURS!

H A I K E L I G A E N :
JEVNT I TETEN
ANDAKT: DU KAN GJØRE 
VERDEN TIL ET LITT BEDRE STED

KNEKK KODEN
DIN TUR,
DEL  DEN!

LITEN, MEN TØFF
Fargelegg fuglene
V I N T E R - R O L A N D : 
M I N N E R 
FOR LIVET
PEFFENS HJØRNE:
P A T R U L J E F Ø R E R T I N G

NYE MERKER:
FOTOMERKET 
SPEIDERKJENDISER

EVENTYR UTLAND: 

JENTETUR 
TIL LONDON

OPPSLAGSTAVLA
STORT OG SMÅTT FRÅ KFUK-KFUM-SPEIDARVERDA

SPEIDERLOVEN 
E N G A S J E R T E 
P Å  L A N D S T I N G
ARRANGEMENTER 
Arrangementer og opplevelser du kan være med på

Foto: Harald Undheim
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Hva skal egentlig til for å lykkes i Haike-
ligaen? Er det en eller flere taktikker som 
fungerer? Det knives om poengene i  
toppen. Speiderbladet tok seg en prat  
med to av lagene som ligger i tet.    

TEKST > Bente Pernilla Høye  //

FOTO > Fjøyroguttan og Puma //

FISKELYKKE: Bra fangst i 
Sjunkhatten nasjonalpark. 



MIDTVEIS I FØRSTE SESONG av 2015 har over 
300 lag registrert seg på haikeligaen.no. Nå er 
det laget Fjøyroguttan som leder vandrer-
klassen. 

Hva er hemmeligheten bak suksessen?
– Vi har som gruppe dratt i gang noen turer 
der vi har invitert andre til å delta, noe som 
gir poeng. Vi har også fokusert på å løse alle 
månedsoppdrag, noe vi har klart så langt. En 
av de voksne kommer gjerne med forslag på 
turer, noe gruppa ofte blir med på, forteller 
Inger M. Sjøberg på vegne av laget. Hun kan 
bekrefte at denne gjengen var ofte på tur før, 
men at Haikeligaen har blitt en ekstra moti-
vasjonsfaktor for å komme seg enda mer ut. 

I NORDLAND LIGGER DET en plass som heter 
Valnesfjord. På lokalmunne går plassen 
under «Fjøyro». Så da fire speidere fra 

Valnesfjord kfuk-kfum-speidere tok initia-
tiv til å melde på et lag til Haikeligaen, ga 
navnet seg selv. De har fått med seg to voksne 
til å bistå på turene, men kjernen i laget er de 
fire gutta, og dermed ble det Fjøyroguttan. 
Laget består av Rasmus, Jacob, Theodor og 
William på 12 år, og de to voksne Inger og 
Roger.

GUTTA PÅ LAGET sjekker ofte haikeligaen.no 
for å se hvordan de ligger an. Siden Haike-
ligaen startet har de vært på hele elleve turer, 
men ser ingen grunn til å roe ned tur-
virksom heten med det første. 

I PÅSKEN sto skitur, fisketur og overnatting 
på planen og de planlegger også å ta med 
speidergruppa på vintertur. De tenker seg 
også på mange turer i nærområdet. For er det 
én ting de har i Valsfjord, så er 

UTEOVERNATTING: Fjøyroguttan er 
flinke å bruke nasjonalparken sin. 

SPEIDERBLADET // 2-2015 // 5 

det gode og varierte turområder å velge i: 
– Vi er så heldige å bo et sted der det er mange 
muligheter, både for korte og lange turer, til 
fjells, til vanns og til og med under jorden!

MEN DET ER IKKE alltid ting går som plan-
lagt. Da Fjøyroguttan skulle løse måneds-
oppdraget for januar, møtte de på skikkelig 
nordlandsvær. Ikke at de lot seg stoppe av 
det:  
– Vi gikk til et vann den ene dagen og satt ut 
fiskesnører. Været var utfordrende med mye 
vind og snøkav. Da vi ville løse månedsopp-
draget, dro vi allikevel. Det ble fryktelig 
kaldt, spesielt på fingrene når maggoten 
skulle tres på kroken. Neste dag dro vi tilba-
ke. Lykken var stor da det var fisk på en av de 
fem fiskesnørene vi hadde satt ut. I det vi dro 
opp snøret med fisken, så vi snuten stikke 
opp av vannet, så slapp den.

LAGENE LIGGER tett i teten i vandrerklassen, 
men Fjøyroguttan har planer om å holde 
plasseringen sin. Blant annet fremhever de at 
de er så heldige å bo slik at de har Sjunk-
hatten nasjonalpark i nærmiljøet, og det er et 
område som laget benytter seg mye av. 
Sjunkhatten ble opprettet som nasjonalpark 
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i 2010, og har som mål å være «barnas nasjo-
nalpark». I tillegg til spisse fjell, fiskevann og 
viltre elver, er også Sjunkhatten regnet som 
et av de viktigste grotteområdene i Norge, 
noe som gir endeløse muligheter for spen-
nende turer.

FJØYROGUTTAN ER spesielt glade i overnat-
tingsturer, og forteller at de nylig var på ski-
tur innover i Sjunkhatten, til en gamme som 
ligger der. Minusgrader og snø skremmer 
ikke Fjøyroguttan, som overnattet i telt, gikk 
på ski, fisket og lekte i snøen.  

OGSÅ LAGET PUMA fra Kongsberg kfuk-
kfum-speidere gjør det bra i vandrerklassen. 
De puster Fjøyroguttan i nakken og har ingen 
planer om å gi seg ennå.  Pumapatruljen er en 
livlig gjeng med ivrige speidere, som består 
av Hallgeir, Halvdan, Daniel, Johan, Erlend 
og Gaute. Før påske lå de på tredjeplass med 
hele ni turer siden nyttår.

FØRSTE HELGEN I PÅSKEN skal de på sin ti-
ende, da er planen å gå 15 kilometer på ski inn 
til et sted som lokalt blir kalt Solobua, eller 
enda lengre, til Struttåsen, hvis viljen er der. 
– Det er ikke et poeng for oss at vi skal bli slit-
ne, understreker de, det viktige for oss er at 
det er koselig å gå på tur.

FOR KOS ER VIKTIG for Puma, som kan for-
telle at de legger stor vekt på fellesskap og 
hygge når de er samlet: – Vi er jo alle gode 

kompiser, og vi har det veldig hyggelig, for-
teller guttene. Kos innebærer det å være 
sammen om turopplevelsen, overnatting 
under åpen himmel og å bare være i lag. 

NOEN TURER kan også gjøres i bynære strøk, 
som rebusløpet Den Gyldne Melkesjokolade, 
som arrangeres av Buskerud krets. I år fore-
gikk konkurransen i Kongsberg, og der var 
Halvdan og Johan fra Puma to av de heldige 
vinnerne, som sammen med laget kunne 
stikke av med en premiepott som ryktes å ha 
vært på totalt 14–15 sjokoladeplater!

PUMA DRAR normalt mye på tur, men inn-
rømmer at de nok sjekker status på 
Haikeligaen innimellom. – Hvis vi bare drar 
på tur og koser oss som vi pleier, så ser vi jo at 
vi har en viss sjanse for å nå helt opp, sier 
Hallgeir.  
– Det er gøy. Vi har jo litt lyst til å vinne.

OG AT PUMA har alle forutsetninger på plass 
for å nå til topps i konkurransen er det ingen 
tvil om, for dette er en turvant gjeng. Måten 
de planlegger en tur på, er ganske demokra-
tisk. Ofte er det patruljefører som kommer 
med et forslag, før hele patruljen drøfter tur-
mål, lengde på turen, overnattingsalternati-
ver og så videre.  

DE KAN FORTELLE hvordan naturen i 
Buskerud er svært variert, og derfor har de 
god erfaring med å planlegge og å pakke til 

tur i forskjellig terreng. – På Blefjell er det 
veldig lite trær, da er det viktig med vindtett 
tøy. Nede i Lurdalen for eksempel, er det mer 
le, da kler vi oss annerledes.

PÅ SPØRSMÅL om denne erfarne frilufts-
gjengen har noen gode tips til andre som skal 
på tur, bidrar David og Halfdan villig med 
sine erfaringer: 
– Det er lurt å pakke dagen før. Så er det lett å 
gjøre endringer neste dag.
– Og så er det lurt å ha med godt med mat, og 
nøtter og sjokolade og sånn!

OG DE UNDERSTREKER at det viktigste er å 
HA DET GØY! Patruljeføreren vil gjerne også 
dele et praktisk tips helt på tampen.
– Når dere overnatter ute og det er kaldt, så 
sørg for å gå på do før dere legger dere i sove-
posene.

KONKLUSJONEN MÅ BLI at det finnes mange 
måter å lykkes i Haikeligaen på. Du kan invi-
tere mange gjester med deg på tur, du kan 
være flink å bruke nærområdet og du kan 
kose deg masse på tur! 

haikeligaen.no

1 TO FLUER I EN SMEKK: Puma er ute for å løse månedsopp-
drag med sportegn samtidig som de tar aktivitetsmerket ski. 
2 STIL: hvis noen skulle være i tvil om hvordan en skikkelig 
utedo skal se ut; se og lær av Fjøyroguttan! 
3 BÅLOPPTENNING: Halvdan og Daniel fra Puma tenner  
bål under vinterleir i Lurdalen. 

1 2

3
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PÅ NYHETENE ser vi mennesker fra Syria og 
Ukraina som bor midt i en krigssone, som 
ikke kan spise seg mette, som ikke føler seg 
trygge. På skolen ser vi medelever som sliter 
med fagene, er mye alene, blir ertet og 
mobba. 

DU ER SIKKERT enig i at det er urettferdig og 
dumt. Det er ille at noen sulter. Det er trist at 
han gutten i klassen din ikke har så mange 
venner. Det er synd hun jenta i trinnet under 
deg som blir mobbet. Det er i det hele tatt 
mye som er slik det ikke burde være. 

DET STORE SPØRSMÅLET er, hva gjør du, ja 
akkurat du som leser dette, med det? Tenker 
du «Uff, stakkars» og går videre, eller stop-
per du opp og gjør noe med det? I Jakobs brev 
kapittel 2, vers 14-16 står det: «Hva hjelper 
det, søsken, om noen sier at han har tro, når 
han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse 
ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær 
og mangler mat for dagen, og en av dere sier 
til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis 

dere mette» – hva hjelper det, dersom dere 
ikke gir dem det kroppen trenger?» 

DET ER JO selvfølgelig bra at du legger merke 
til at noen ikke har det så greit, men skal det 
bli en forandring må du gjøre noe også. For at 
flere barn skal gå på skole kan du kanskje 
selge vafler på butikken eller gjøre som Ella 
på fire år og lodde ut lekene dine i et lotteri og 
gi pengene til en organisasjon som jobber for 
barn. Kanskje kan du invitere noen du vet 
ikke har så mange venner på besøk så kan 
dere finne på noe gøy sammen? 

SOM SPEIDERE er vi hvert år med på 
Globalaksjonen og der hjelper vi barn og 
unge, men kanskje kan du gjøre litt mer for å 
hjelpe enda flere? Lord Baden-Powell sa en 
gang at vi skal prøve å forlate denne verden 
litt bedre enn vi fant den. Det som er så fint er 
at akkurat DU kan gjøre det med kun en liten 
innsats. En liten innsats som vil glede både 
deg og andre. Lykke til!

 Ja, jeg vil ha en brevvenn i .................................................................

Og/eller i .............................................................................................

Navn ...................................................................................................

Gatenavn/adresse:..........................................................................

Postnummer.....................Sted ..........................................................

Medlemsnummer (står bakpå Speiderbladet)....................................

E-postadresse .....................................................................................

Fødselsdato ........................................................................................

Språk jeg kan skrive på ......................................................................

Fra før har jeg brevvenner i ................................................................

Jeg vil ha en brevvenn som er (sett kryss):  

 gutt   jente   spiller ingen rolle

Liker du å skrive brev? Har du lyst på 
nye speidervenner fra andre kanter av 
verden? Da kan du få en brevvenn! 
Postbokssekretær Ellen Hasle får sta-
dig vekk brev fra postbokssekretærer i 
andre land om speidere som vil ha 
brevvenner i Norge. For å få brevvenn 
må du være fylt ni år. Både gutter og 
jenter kan få brevvenner!

Det er særlig fra Australia at sjansen  
er stor for at du raskt får svar og en ny 
brevvenn. Men det er også mulig å 
ønske seg andre land, for eksempel 
Sør-Afrika (bare jenter), Sverige, 
Storbritannia, Italia, Nederland og 
USA (mest grupper/tropper).

FÅ EN BREVVENN

Se også kmspeider.no/vennskap

TEKST > Vigdis Lindberg Juliussen //
FOTO > Erling Daae Forberg //

ANDAKTEN

Ellen får også spørsmål fra tropper i utlandet 
som ønsker å bli venner med alle speiderne i 
en norsk tropp. Snakk med gruppeleder hvis 
du synes dette høres spennende ut. Tropper 
som ønsker norske vennskapstropper finnes 
på kmspeider.no/vennskap. 

Brevvenn: Fyll ut kupongen og send til Ellen.
Vennskapstropp: Skriv et brev sammen med 
troppen din hvor dere forteller litt om dere selv 
og hvorfor dere ønsker dere venner i andre 
land. 
Gjelder begge: Legg ved tre frimerker 
og send brevet til Ellen Hasle, 
Gaustadvn 4c, 0372 Oslo

DU 
KAN GJØRE VERDEN 
TIL ET BEDRE STED

BREVVENNSPALTEN  

vil fortsette ut 2015, men  

ordningen vil etter dette  

avvikles. Vi oppfordrer alle 

som ønsker seg en  

brevvenn om å benytte  

seg av denne flotte  

muligheten nå! 
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ER DU EN

SLIK GJØR DU:
• Løs de tre kodene. Du vil da komme fram til tre svar. 
• Finn tverrsummen av hvert av svarene.
• Legg så sammen tverrsummen av  

svarene.  Dette tallet er svaret. 
• Send inn ditt svar på sms ved å skrive  

kodeord SPEIDER og løsningen og send det til 2077.   
• Vi trekker en vinner blant de med riktig svar som får 

en forundringspakke fra Speiderbutikken i posten. 

KNEKKER?KODE
Løs kodene og bli med i trekningen av en  
forundringspakke fra Speiderbutikken . 

TEKST > Øyvind Øygarden og Ragnhild Erevik Fosse //

ENIGMA-MASKIN
Syns du det er spennende med koder? 
Da bør du se filmen The Imitation Game. 
Den handler om matematikeren Alan 
Turing som spilte en nøkkelrolle i å 
knekke Tysklands krypterings system 

Enigma under andre verdenskrig. 
Ved å løse koden hjalp han  

de allierte å vinne andre 
verdens krig og sparte 

mange menneskeliv. 

Dette er en av de berømte 
enigma-maskinene som 

de tyske militær styrkene 
brukte til både kryptering og 

de kryptering av informasjon.  
Foto: Magnus Manske

Kriterier for å vinne premie: Du må være medlem  
i KFUK-KFUM-speiderne og under 16 år. 

KODE 1

NØORQKZ   TX    
O   XKQQKN   KX   
FXKZY   PGSHUXKK ?

–·/ ·––·–/ ·–· / / · / ·–·  / / 
· · ·–/ · / ·–· /–· · / · /  –· / · · · / / 
·–/ · · /–· · / · · · /–· · / ·–/––· / /  ?

?

KODE 2

KODE 3
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2015 ER FRILUFTSLIVETS ÅR. KANSKJE  
ER DET OGSÅ ÅRET FOR Å LEGGE UT PÅ  
EN TUR DU ALDRI HAR GÅTT FØR?

TEKST > Bente Pernilla Høye //
FOTO > Harald Undheim //

MILJØDIREKTORATET og Norsk Friluftsliv 
utfordrer nå alle til å invitere med seg andre 
ut på en tur i ukjent terreng. Dette vil vi i 
kfuk-kfum-speiderne være med på.

UTFORDRINGEN er enkel; finn et turmål du 
aldri har nådd. Det kan være små turer i nær-
området som du bare ikke har fått somlet deg 
til å gjennomføre, eller  et større mål som 
krever litt mer. Poenget er å invitere med seg 
en eller flere andre til å gjennomføre turen.

BRUK GJERNE sosiale media som Facebook, 
Instagram og Twitter. Skriv: «Jeg har aldri…» 
og turen eller opplevelsen du savner. Deretter 
inviterer du med deg noen. For eksempel kan 
du skrive «Jeg har aldri vært på sykkeltur 
med oppakning og overnatting.» Så utfor-
drer du noen til å bli med for å gjøre nettopp 
dette. Bruker du emneknaggene #kmspeider, 
#jegharaldri og #FÅ15 kan vi andre få se hvil-
ke turer og opplevelser du ønsker å realisere 
dette året!

NOEN KOMMER seg ikke så ofte ut på tur. 
Kanskje er en invitasjon fra en hyggelig spei-
der det som skal til? Du kan invitere en nabo, 
noen fra skolen, beboere på sykehjem, noen 
som bor på asylmottak, de som jobber i kom-
munen, postmannen, den lokale fritidsklub-
ben eller hvem du vil.

DET ER LURT å planlegge turen med de som 
skal være med i tankene, sånn at alle kan ha 
det gøy og klare å gjennomføre turen. På den 
måten kan folk oppdage hvor mye fint spei-
derlivet har å by på.

VI ER MANGE speidere i dette landet, og hvis 
alle inviterer med seg noen, får vi mange 
med på tur! 
Det er din tur! Del den med andre!
• Husk at det å ta med en eller flere gjester 

på tur gir ekstrapoeng i Haikeligaen!
• Å invitere med seg grupper fra lokal- 

miljøet på tur, er en av oppgavene som 
kan velges for de som ønsker å bli 
Friluftshelt 2015.

• Du finner mer informasjon på  
haikeligaen.no og friluftslivetsar.no 

JEG HAR ALDRI  
VÆRT PÅ SYKKELTUR. 
VIL DU VÆRE MED?
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Om våren er det fint å gå en tur i skogen og  

lytte til fuglene som synger. Fargelegger du  

disse fuglene først, kan det jo hende at du  

kjenner dem igjen mens du er ute og går? 

TEKST OG ILLUSTRASJON > Helene Moe Slinning //

KJENNER DU  
SMÅFUGLENE?  

BLÅMEIS
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KJØTTMEIS

RØDSTRUPE

LØVSANGER
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V I N T E R - R O L A N D : 

GODE 
MINNER 
FOR LIVET 

SKREDØVELSE: På Vinter-Roland lærer 
om skredsøking både i teori og praksis.  

Her øves det på å søke i skred. 
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En natt i snøhule, nyttige  
vinterleksjoner, morsomme 
leirbål, skitur og nye venner.  
Årets Vinter-Roland  er vel  
gjennomført og endte som   
vanlig som en suksess. 

TEKST > Ingvild Larsen, Edvard Høgberg  
og Charlotte Stensbøl //
FOTO > Kaja Marie Leversund og  
Kristin Lothe Eldholm //

VI STARTET KURSET med innsjekk og fant 
oss fort til rette på rommene vi hørte til. Da 
de aller fleste hadde kommet, satte vi i gang 
med mange nye og morsomme «bli kjent»-
leker. Hver dag hadde vi forskjellige leksjo-
ner om ting som er nødvendig og nyttig å vite 
når du skal ut i vinterfjellet. Temaer som 
skred, bekledning, proviant og hvordan man 
bygger snøhuler sto på programmet. 

VINTER-ROLAND har et stramt tidsprogram, 
men heldigvis var det alltid en time fritid 
mellom middag og leirbål. Mange benyttet 
denne fritiden til å slappe av, spille kort med 
andre deltakere og være sosial med dem vi 
ikke var i patrulje med. 

LEIRBÅLENE BLE ledet av to og to patruljer 
sammen. Det var patruljenes ansvar å få spei-
derne til å delta på leirbålsaktiviteter og leir-
bålssanger. Det å melde seg frivillig eller å ha 
frivillig tvang er noe som er med på å gjøre 
leirbålene så morsomme som overhode 
mulig, både for de som leder og for de som 
ser på. De to siste patruljene som hadde leir-
bål kunne få litt problemer til tider. Alt av 
den beste leirbålsunderholdningen var brukt 
opp, og da gjaldt det å være kreativ og gjøre 
det beste ut av det. Dette synes i alle fall vi at 
de fikk til ganske bra!

SNØHULETUREN ER høydepunktet på kur-
set. Der fikk vi testet alt vi hadde lært teore-
tisk, og prøvd det ut i praksis. For mange var 
det den første snøhulen de lagde, men det ble 
ikke noe problem. Vi fikk hele tiden veiled-

ning av lederne. Til slutt så endte alle opp 
med en ferdig snøhule. Natten var varierende 
for mange. Noen frøys, mens andre ble vek-
ket av snorking. Om morgenen gikk det gan-
ske bra. Mange frøys til tider, men vi lekte og 
sang for å holde varmen. Skituren tilbake var 
også ganske bra. 

DET STÅR AT du ikke trenger å være ekspert 
på ski for å være med på Vinter-Roland, men 
det burde ikke være din første skitur. Det har 
mye med den andre dagen av haiken å gjøre, 
der det stort sett bare går nedover. Mange fik-
set dette enkelt ved å ta av seg skiene. Siste 
etappen var på beina, så det gikk bra. Da vi 
kom frem til leirplassen Utsikten igjen, var 
det utrolig mange som var glade for den 
varme dusjen. 

AV ULIKE ÅRSAKER var det ikke alle delta-
kerne som kunne være med på haik. Derfor 
dannet de en ny patrulje, ved navn «krykk og 
halt». De fikk forskjellige oppgaver de skulle 
gjøre da de andre var på haik. Det ble lagt stor 
vekt på at selv om man ikke var med på snø-
huletur, så var man fortsatt på Roland! Det 
ble satt stor pris på. De som ikke var syke, 
eller som ikke kunne sove ute av andre årsa-
ker, overnattet på verandaen i soveposer. 
Dette var en grei erstatning, selv om en helst 
skulle blitt på snøhuleturen i stedet.  Uansett 
ble det en herlig opplevelse for de som måtte 
bli på leirplassen. 

VINNERPATRULJEN på Vinter-Roland 2015 
ble Snømus. De vant ikke mest på grunn av 

resultatene, men fordi de var den patruljen 
som alltid samarbeidet like bra og som alltid 
holdt humøret oppe uansett hva. 

ØNSKER MAN å møte mange nye mennesker 
så er Vinter-Roland helt klart et bra sted å 
dra. Det er sosialt og man møter mange hyg-
gelige mennesker. Alle deltakerne på Vinter-
Roland 2015 sitter igjen med mange gode 
minner for livet, og venner som de kommer 
til å ha glede av lenge! 

TILSLUTT VIL VI TAKKE alle lederne. Dere 
gjorde en fantastisk jobb, og klarte til en hver 
tid å holde humøret oppe. Tusen takk for et 
flott kurs!

SNØHULE: Peder (15) tar i tak og 
graver snøhule på haiken.

LEDERE: Fornøyd stab koser seg på haik. 

DET FINNES IKKE DÅRLIG VÆR: 
Snø og sludd, ingen hindring. 
Gruppebilde må tas. 



– Det er vi som er 

FREMTIDEN!
13.–15. mars var jeg på patruljeførerting  med 24 andre  

patruljeførere fra hele Norge.  Der fikk vi påvirke hvordan  
speideren skal være i fremtiden.

TEKST OG FOTO > Caroline Jensen, 16 år  
fra Fossum KFUK-KFUM-speidere //
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PATRULJEFØRERTINGET VAR på Nordtangen  
speidersenter. Patruljeførertinget er et sted hvor  
patruljeførere kan få si sin mening om hvordan 
kfuk-kfum-speiderne skal være. To patruljeførere 
fra hver krets møtes og diskuterer saker som skal  
tas opp på kfuk-kfum-speidernes landsting. 

ALLE FÅR SI sin mening og høre hva andre har å si 
om sakene. På patruljeførerting stemmer man også 
frem fire stykker som får lov til å dra på landsting.  
De skal da presentere det patruljeførertinget har 
kommet fram til på landstinget. 

DETTE VAR FØRSTE GANGEN jeg var med på patrul-
jeførerting. Nå ønsker jeg egentlig at jeg kan dra 
neste gang også, men uheldigvis er jeg for gammel. 
Det var en kjempemorsom helg, med masse tull, 
kule ledere, et sted du får nye venner og selvfølgelig 
diskuterer speideren! 

DET VAR VELDIG GØY å kunne være med på å si  
min mening om saker som speiderloven og speider-
metoden. Det er ting som skal tas opp på lands-
tinget. Jeg fikk lov til å si akkurat det jeg mente, og 
det beste var at andre hørte på meg og jeg fikk høre 
andres meninger. Det er helt fantastisk å kunne dis-
kutere speiding med folk på min egen alder, og det 
beste er at vår mening teller. 

PÅ LANDSTING KAN delegatene fra patruljefører- 
tinget si hva vi kom fram til og det kan påvirke hvor-
dan speideren skal være i fremtiden. For det er vi 
som er fremtiden til speideren. Det er vi speiderne, 
ikke lederne! Det er vi som vet hva vi synes er gøy og 
hva som er viktig for oss. Derfor er det viktig at vi får 
lov til å si vår mening om hvordan forbundet skal 
være, og det får man gjennom patruljeførerting. 

JEG LÆRTE UTROLIG MYE i løpet av patruljefører-
ting. Jeg fikk et mye større innblikk i hvordan ting 
bestemmes i kfuk-kfum-speiderne. Den saken vi 
diskuterte som betydde mest for meg var nok spei-
derloven. Det er speiderloven vi lever etter. Den er 
noe av det viktigste innen speiding, for den sier noe 
om hvem vi er! 

JEG ER EN AV DE HELDIGE som skal få lov til å reise 
på landsting fra patruljeførertinget og jeg gleder 
meg veldig! Rett og slett fordi jeg hadde en flott opp-
levelse på patruljeførerting. Jeg kan anbefale alle 
vandrere og peffer som har lyst til å være med å på-
virke speideren utenfor gruppen sin, til å være med 
på patruljeførerting neste gang. Det er en fantastisk 
mulighet til å få nye venner, ha det gøy og påvirke 
hvordan speideren skal være!



SPEIDERBLADET // 2-2015 // 15 

1 SAMTALE: Både i plenum 
og i grupper får man 
diskutere saker som er viktig 
for speideren. 

2 STEMMETEGN: På pa-
truljeførertinget får man lov 
å si sin mening. Det er også 
helt i orden å være uenige. 

3 DIN MENING TELLER!: På patruljeførerting lærer 
du mye nytt, du får sagt din mening, du får nye 

venner og har det gøy! 

4 STRATEGI: Generalsekretær Heidi Furustøl 
besøkte patruljeførertinget. Her snakker hun med 

peffene om hvilken visjon vi skal ha for fremtiden. 

5 PAUSE: Selv om mye av patruljeførertinget 
foregår inne rundt forhandlingsbordet ble det også 

litt tid å nyte de vakre omgivelsene på Nordtangen. 

1 2

3

4 5
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FOTOMERKET OG ALLE NYE MERKER 

FINNER DU PÅ SPEIDERMERKER.NO.  

NÆRBILDE: Våg å gå helt innpå  
motivet ditt! Foto: Audun Berdal
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Fotomerket: 
LÆR DEG TRIKSENE 

FOTO
FOR VANDRERE

OBLIGATORISKE KRAV
1. Ha kjennskap til eksponering, og hvor-

dan blender, lukkertid og ISO påvirker 
eksponeringen.

2. Ha kjennskap til dybdeskarphet og 
hvordan blenderåpning påvirker denne.

3. Ha kjennskap til komposisjon, motiv-
valg og det gylne snitt.

4. Kunne fotografere og redigere bilder på 
mobiltelefon. Ha kjennskap til hvordan 
to minutters etterbehandling kan heve 
bildene flere hakk.

5. Ha kunnskap om sikker lagring av data/
bilder.

6. Ha kunnskap om hvordan man kan 
bruke bildene til å synliggjøre speiding 
(#kmspeider etc.).

VALGFRIE KRAV
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
1. Portrettfotografering inne: Minimum to 

speidere går i lag for å lage improvisert 
fotostudio med bakgrunn og lyssetting. 
Ta portrettbilde av hverandre i speider-
skjorte.

2. Portrettfotografering ute: Minimum  
to speidere går og finner en passende 
bakgrunn for portrettfotografering ute. 
Ta portrettbilde av hverandre i speider-
skjorte.

3. Naturfotograf: Ta tre bilder i naturen 
med tema; dyreriket, vann og foruren-
sing.

4. Frilansfotograf: Få publisert et bilde  
i Speiderbladet eller lokalavisen som er 
tatt i speidersammenheng.

5. Fotografere et speidermøte til foto- 
presentasjon til bruk på opptakskveld/
foreldrekveld.

6. Lag og ta bilder med camera obscura/
pinholekamera.

FOTO
FOR OPPDAGERE

OBLIGATORISKE KRAV
1. Lære å holde kameraet stødig ved  

fotografering.
2. Kunne fotografere med auto- 

innstillinger på et fotoapparat.
3. Vite hvorfor en fotograferer med blitz  

og ta et bilde i dårlig lys med blitz.

VALGFRIE KRAV
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
1. Ta 5 gode bilder på et speidermøte  

eller speidertur og vis disse til resten  
av gruppen.

2. Ta 5 gode bilder med et selvvalgt  
tema, som f.eks. vær, vann, lek, mat, 
lego eller vennskap.

FOTO
FOR STIFINNERE

OBLIGATORISKE KRAV
1. Kjenne til regler for bruk av bilder  

på internett.
2. Ha kjennskap til komposisjon og  

motivvalg.
3. Ta 5 gode bilder med tema: speiding  

og/eller vennskap. Vis disse på et  
speidermøte.

4. Sammen med gruppen lage en bilde- 
presentasjon til opptakskveld/ 
foreldrekveld.

VALGFRIE KRAV
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
1. Fotografere et portrettbilde, og et  

naturbilde.
2. Vær kreativ! Fotografer et objekt fra  

en ny og spennende vinkel, ovenfra, 
nedenfra, nærme, på avstand mm.

3. Skyt fra hofta! Ta bilder uten å se i  
søkeren.

4. Lag og ta bilde med camera obscura/ 
pinholekamera.

Vet du at du er ganske heldig? Det er mye lettere å bli en god  
fotograf i dag, enn det var for bare noen få år siden. Før måtte 
man passe på at man ikke brukte opp filmen, i dag kan du knipse 
i vei alt du vil. I tillegg har du jo nesten kamera med deg hele 
tiden i form av mobiltelefonen din. Hvis du lærer deg noen triks 
om motivvalg, komposisjon og innstillinger, blir du fort en god 
fotograf. Ta fotomerket og lær det du trenger.
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NELSON MANDELA var den første presiden-
ten i Sør-Afrika etter apartheid-regimet og 
mottok Nobels Fredspris i 1993. Mandela var 
tidligere speiderbevegelsens høye beskytter i 
Sør-Afrika og har blant annet sagt at: 
«Speiderbevegelsen er verdensledende når 
det kommer til å utdanne barn og unge». 
Han så på speiding som en viktig brikke i 
oppbygningen av et samlet Sør-Afrika. Han 
mente at speideren var med på å la unge nå 
sitt ytterste potensiale, noe han så på som 
viktig for at landet skulle klare å utvikle seg 
videre. 

En annen som hadde lært mye fra sin tid i 
speideren var NEIL ARMSTRONG. Den 24. juli 
1969 ble han den første personen til å sette en 
fot på månen. Armstrong hadde i sine yngre 
dager vært en veldig aktiv speider, han var 
faktisk en «Eagle Scout», en av de høyeste ut-
merkelsene en amerikansk speider kan få. 
Men Armstrong var ikke alene om å være 
speider på månen. Faktisk så var mannen 
som kom rett bak ham, Buzz Aldrin, mer 

kjent som den andre mannen til å gå på 
månen, også tidligere speider. Det er i dag 
tolv personer som har vært på månen. Av 
disse har faktisk elleve av dem vært speidere! 
Dette er tydeligvis noe nasa har bitt seg 
merke i, og de har nå et samarbeid med  
speiderbevegelsen i usa. 

De engelske speiderne har en ganske kjent 
speidersjef, nemlig BEAR GRYLLS. Du har 
kanskje sett ham på tv der han springer 
rundt i jungelen eller ørkenen med et kame-
rateam på slep og spiser alt fra meitemark til 
råtne blader. Som speidersjef er han i dag en 
viktig pådriver for speiderarbeidet i England 
og i andre deler av verden. Han har blant 
annet sagt om speiding at «Premiene blir 
ikke alltid delt ut til de største, de beste og de 
sterkeste, de går til dem som holder ut. Dette 
er livsvisdom som en lærer i speideren». 

En annen kjent speider fra England er kron-
prinsessen KATE. Hun var i sin barndom en 
«brownie», som er hva de kaller jentespei-

derne i England. I dag er hun med som frivil-
lig i speiderbevegelsen, og reiser rundt på  
fritiden og er med på alt fra oppdager- til 
vandrermøter. Hun har sagt at grunnen til at 
hun valgte å være med i speideren var på 
grunn av at hun elsker å være ute i naturen og 
at hun ønsker å jobbe med barn og unge. 

Fem amerikanske presidenter, inkludert 
Barack Obama, den tidligere fotballspille-
ren David Beckham og en av verdens beste 
tennisspillere, Venus Williams, har alle 
vært med i speideren i sin barndom.  

Listen over kjente speidere er lang, og jeg har 
ikke plass til å nevne alle her. Men litt artig er 
det jo at den norske statsministeren Erna 
Solberg har vært leder i kfuk-speiderne, og 
at den svenske kongen Carl Gustaf enda er 
speider. Faktisk er han så opptatt av speide-
ren at han var med på verdensjamboreen i 
Sverige i 2011, der han var med på å under-
holde under avslutningsleirbålet. 

KJENTE 
SPEIDERE

Som du kanskje vet har speiderbevegelsen eksistert i over 
100 år, og det finnes i dag mer enn 40 millioner speidere over 
hele verden. Noen speidere har blitt mer kjente enn andre 
gjennom årene, og her er noen av de personene  jeg synes det 
er kulest at har vært med i speideren.

TEKST > Øyvind Øygarden //
FOTO > Henrik Vagle Dalsgaard og NASA //
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BEAR GRYLLS

NEIL ARMSTRONG

HERTUGINNE KATE

NELSON MANDELA



I februar var det 15 jenter og tre ledere som dro på den 
tradisjonelle jenteturen til London. Temaet «Jenter tar 
ledelsen!» var en rød tråd gjennom alle dagene. 

TEKST > Elise Irene Kjelling
FOTO > Elise Irene Kjelling og Merete Sørum // 
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JENTER
TAR LEDELSEN!

En selfie foran Big Ben er et 
must når man er i London. 
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DET ER EN SPEIDERNORM at man ikke har 
med trillekoffert på speidertur, men denne 
turen var et unntak. Vi okkuperte Londons 
undergrunn med 18 svære kofferter midt i 
rushtiden da vi ankom London. Vi fikk en 
varm velkomst da vi kom «hjem» til kfuk-
hjemmet i Notting Hill. Dette var basen vår 
nesten hele turen, alle som jobbet der var 
utrolig hjelpsomme og hyggelige! Det ble 
også servert god norsk husmannskost. 

ALLE JENTENE ER engasjerte på gruppe- 
eller kretsplan og var håndplukket etter søk-
nader for å være med på turen. I forkant av 
turen hadde de planlagt morgen- og kvelds-
samlinger hvor det var mye bra innhold om 
jenter og ledelse. Det var alt fra sanger, histo-
rier, quiz og diskusjoner. Alle hadde også for-
beredt en collage om dem selv, veldig mye 
kreativt man kan få plass til på et A4-ark! 

PÅ DAGEN HADDE VI forskjellige utflukter til 
ulike deler av London. Vi hadde en pangstart 
i Oxford street og dagen etter var det sight-
seeing. Under vårt opphold var det 
Tenkedagen og da tok vi en tur til verdens 
speidersentret Pax Lodge og deltok på det in-
ternasjonale tenkedagsprogrammet der. Der 
var det et verdenskart og vi fikk satt en pin på 
Norge som viser at vi har vært på besøk på 
senteret. Jentene så seg rundt på senteret, 
«swappet» merker og ting i bytteboksen og 
pratet med de andre speiderne som besøkte 
senteret. 

SENERE DEN DAGEN fikk vi oppleve noe som 
deltakerne synes var veldig fint, men veldig 
annerledes enn de var vant til, nemlig en an-
glikansk gudstjeneste. Der var gudstjenesten 

full av lovsang og masse liv. Gjengen med 
jenter ble veldig sammenspleiset etter noen 
dager og det var god stemning hver dag. På 
kveldene var pysjen på og noen lå og pratet, 
mens andre spilte kort «hjemme» på kfuk-
hjemmet. 

SIDEN VI BODDE I ett av Londons fineste  
områder, Notting Hill med selveste David 
Beckham som nabo, måtte vi selvfølgelig se 
filmen «Notting Hill», som også er en del av 
merket kfuk-hjemmet har. Det var høy 
«awww-faktor» i finstua under hele filmen. 
Siden temaet for turen var «Jenter tar ledel-
sen» hadde daglig leder Solveig Øiestad en 
veldig viktig og interessant workshop om 
kvinners historie, om ledelse og fikk fram 
gode diskusjoner hos alle deltakerne. Vår 
kjente speider-ettåring som bor og jobber på 
kfuk-hjemmet, Annhild Mortveit, tok opp 
utfordringer man kan ha med å være 
patrulje fører. Som det å lede andre jevnal-
drende, og andre opplevelser med ledelse 
hvor vi delte gode erfaringer på hvordan man 
kan håndtere noen situasjoner. 

DEN SISTE NATTEN overnattet vi på Pax 
Lodge. Da innså vi hvor god og norsk frokos-
ten på kfuk-hjemmet hadde vært. Engelsk 
frokost er full av sukker, så ikke særlig sunn. 

DEN SISTE DAGEN fikk vi oppleve et spen-
nende marked i Camden. Det var boder og bu-
tikker overalt, og det minnet om en labyrint. 
Senere på kvelden hadde vi avslutningsmid-
dag med langbord på en restaurant og dro på 
en kjempefin musikal. Vi så «Charlie and the 
Chocolate Factory» og var spesielt imponert 
over hvordan de får til et sånt show live. 

ETTER SEKS DAGER i London ble vi ganske 
gode på t-banesystemet, og vi innså at man 
aldri skal dra til London uten joggesko.  
For mange av deltakerne var felleskapet det  
beste fra turen, og det å være med engasjerte 
speiderjenter fra hele landet med samme  
interesse. 

3

2

1JENTER
TAR LEDELSEN!

1: PÅ TRAPPA: Jentene samlet foran den  
kjente døren til KFUK-hjemmet. 

2 VERDENSSENTER: På besøk på Pax Lodge.  
Her var det mange aktiviteter å gjøre. 

3 TEATER: Klare for Charlie and the Chocolate Factory.
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OPPSLAGS
TAVLA
STORT OG SMÅTT FRÅ KFUK-KFUM-SPEIDARVERDA. 

SEND INN DINE HELSINGAR, 
oppskrifter eller andre oppslag 
TIL speiderbladet@kmspeider.no!




 

Vandrerguttene i Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere startet  
allerede i oppdagerne med å drømme om en skikkelig vinter-
tur. Og nå, med de nye merkene, har vi virkelig fått satt i gang! 

Seks beintøffe speidergutter dro sammen med tre nesten like tøffe 
ledere for å prøve seg på vinterfriluftslivmerket! Vi tok utgangspunkt 
fra Høgås, like nordvest for Evje, og startet turen i nydelig sol siste 
dagen i januar. De færreste hadde særlig erfaring med stor sekk  
på skitur, men gutta jobbet seg frem i samlet flokk. Vi dumpet  
pakningen ved en passende overnattingsplass, og etter en liten mat-
pause staket vi videre.

Like før solnedgang nådde vi målet vårt. Himmelsyna, en topp med 
panoramautsikt. Foruten en som motvillig måtte snu med føling, 
nådde alle toppen med god stil. Returen ble magisk i natten, kun  
opplyst av månen!

I leiren ble lavvoene satt opp i en fei, mens middagen ble montert på 
sidelinjen. Ei gryte har aldri vært så tom etter et måltid. Lederne 
hadde sett for seg søvnige gutter som søkte soveposen i de iskalde  
minusgradene, men nei. Klokka ble godt passert midnatt før snø- 
huler og marshmellows fikk være i fred.

Temperaturen om natten lå på rundt åtte minusgrader, og guttene 
våknet nok noen ganger, men det var ingen klaging. Februars første 
dag gikk med til å planlegge, og å gjennomføre en flott tur utenfor 
løypene. Guttene, kjempet seg opp skråninger, seilte ned pudder mel-
lom furu og bjørk, mens de navigerte som proffe. Mens sekken lå fer-
digpakket, og lunsjen kokte ferdig, var alle enige om at det ikke hadde 
gjort vondt å være en dag til.

Tekst og foto: Erlend Borge

DRØMMEVINTERTUREN 

Håvard, Eirik, Jakob, Martin og 
Mathias jubler ved varden.

Skiføret var herlig og 
Jesper koser seg på tur. 
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Rover Haugaland ble spurt om å lage et stort bål til Gabrielles nye  
musikkvideo. Det ble en gjeng på elleve stykker som var med på bål-
byggingen. For å få tak i treverk, ble det brukt en dag på å rive gamle 
byggverk og frakte treverk til Sandvesand. Filmcrewet hadde reist 
åtte timer med bil, for å filme scener til musikkvideoen på 
Sandvesand som ligger på Karmøy. 

Foto: Tonje T Kildal

Søppelutfordring



















  
 










LAGET BÅL TIL MUSIKKVIDEO

SOLGTE PLANK 
TIL INNTEKT FOR 
GLOBALAKSJONEN 
I januar samlet Tverved kfuk-kfum-speidere inn penger til 
Global aksjonen. De gikk rundt med bøsser og solgte treplanker 
med klistremerker på. Disse plankene var fra dekket på flåten de 
bygde for å reise med til Asker under landsleiren i fjor sommer.  
Nå får de brukt flåten en gang til, så miljøvennlig var det.  
Gruppa fikk inn 5363 
kroner på to timer og 
var strålende fornøyde. 

Speiderhilsen  
Thomas Roberg-Askim 

Stifinnerne i Lindesnes kfuk-kfum-speidere satte 
søppel som tema på et av vårens speidermøter. Etter å 
ha snakket litt om søppelsortering og resirkulering 
fikk de et oppdrag: Plukk søppel i området rundt spei-
derlokalet (u-lok).  Vi har tilhold like ved barne- og 
ungdomsskolen, så alle elevene går forbi u-lok på sko-
leveien. Speiderne skulle ikke gå lenger enn at de 
kunne se en av lederne som stod igjen ved u-lok. Etter 
30 minutter var dette haugen som var samlet!  
Speiderne som bor såpass nærme at de går/sykler til 
møtene plukket også søppel på vei til speideren. Vi 
 utfordrer alle andre speidere til å gjøre det samme,  
og legge ut bilde på Instagram med emneknaggene 
#kmspeider og #søppelkongeutfordringen!

Tekst og foto: Silje Djuvik Støle  
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LANDSTING ARRANGERES annet hvert år og er kfuk-
kfum-speidernes øverste myndighet. Der bestemmes 
viktige saker for oss speidere.  Benjamin Ellingsen (16),  
Ingvild Berge Conradsen (15), Stian Tangedal Lien (16) 
og Caroline Jensen (16) deltok som delegater fra  
patruljeførerting og skulle være der for å fremme  
patruljeførertinget og patruljeførerne sin mening.

IKKE UVENTET var det saken om ny speiderlov som 
engasjerte mange, både unge og gamle. 
Patruljeførertinget hadde sammen med rovertinget 
fremmet et alternativt forslag til landsstyret sitt for-
slag: – Så da måtte vi jo prøve å overbevise de som var 
der om å stemme på vårt forslag, forteller Benjamin. 

I LØPET AV DEBATTEN var alle fire oppe på talerstolen 
og sa sin mening. Det var ikke noe de hadde planlagt 
på forhånd. – Det kom litt av seg selv. Vi hadde disku-
tert litt argumenter på forhånd, så da gikk alle opp for 
å få fram budskapet vårt. 

STIAN FORTELLER at det var litt skummelt  
å skulle gå opp på talerstolen med nesten hundre 
voksne lyttere i salen. – Men folk var veldig høflige. 
Det var ingen som sa noe  negativt til oss, legger 
Caroline til. Patrulje førerne tror også at folk vektla 
meningen deres litt ekstra fordi de snakket på vegne 
av patruljeførertinget. – Det var flere som sa de ble 
overbevist om å stemme på vårt forslag etter å ha hørt 
på oss, sier Benjamin. Det er jo kjekt å høre fra taler-
stolen at en hel krets støttet forslaget vårt. 

MEN TILBAKE TIL denne ene stemmen. Hva ble egent-
lig utfallet av diskusjonen? Etter en lang debatt skulle 
forslagene stemmes over. Da stemte alle delegatene på 
landstinget over hvilket forslag de ville ha. De kunne 
velge mellom landsstyrets forslag, eller patruljefører-
ting og rovertinget sitt forslag. – Det var utrolig spen-
nende da det skulle stemmes, forteller de engasjert.  

TIL SLUTT VAR DET bare en stemme som bestemte  
utfallet. Til peff-delegatenes skuffelse vant lands- 
styret sitt forslag med én stemme.
 – Vi ble selvfølgelig litt skuffet, innrømmer Stian.  
Vi mente jo at vårt forslag var det beste. 
Likevel syns de det var bra at det ble så jevnt, de sto 
tross alt opp mot landsstyret sitt forslag.  

PATRULJEFØRERDELEGATENE synes speiderlovs- 
saken er viktig fordi speiderloven er en stor del av 
speideren og hva det vil si å være speider. – Det er  
derfor vi er så opptatt av den, understreker Camilla.  
– Jeg er patruljefører og skal forklare speiderloven  
til speiderne. Da er det viktig at den er lett å forstå, 
mener Benjamin. 

DET VAR EN TYDELIG UNG tilstedeværelse under årets 
landsting. Nesten halvparten av alle delegatene var 
under 26 år. – Vi er en barne- og ungdomsorganisa-
sjon og det er utrolig viktig at de unge har reell innfly-
telse, sier viselandssjef Gunvor Meling. Hun mener at 
det at det var mange aktive unge delegater i år viser at 
demokratiopplæringen vår fungerer, og at vi gir de 
unge plass i organisasjonen også på beslutningsplan. 

HELDIGVIS BLE DET også tid til annet under lands-
ting enn bare forhandlinger, diskusjoner og voterin-
ger.  – Det har vært kjempegøy å være med og utrolig 
sosialt, forteller Caroline og Stian.  Benjamin legger 
til at det har vært lærerikt og spennende. 
– Også har det vært veldig luksus. Skikkelig hotellopp-
levelse. Vi er ikke vant til å ha det sånn som speider, så 
det var ikke forventet, forteller Ingvild fornøyd. 

ALLE ER ENIGE om at kretsene må bli enda flinkere til 
å sende patruljefører til patruljeførerting slik at flere 
får mulighet til å oppleve det de har vært med på.  
– Jo mer du engasjerer deg, jo mer engasjert blir du!, 
poengterer Stian til slutt. 

– Speiderloven var den viktigste saken vi diskuterte på årets landsting, synes 
Caroline Jensen og får støtte fra de tre andre patruljeførertingsdelegatene. Alle 
sammen var svært aktive på talerstolen. Til slutt var det én stemme som avgjorde alt. 

TEKST OG FOTO > Ragnhild Erevik Fosse //

SPEIDERLOVEN 
ENGASJERTE MEST
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TALERSTOLEN: Peffene deltok aktivt i debatten. Her er Benja-
min på talerstolen. 

UNGE REPRESENTANTER: Delegatene fra patruljeførerting. 
F.v: Stian Tangedal (16), Ingvild Berge Conradsen (15), Caroline 
Jensen (16) og Benjamin Ellingsen (16). 

ANBEFALING TIL NY SPEIDERLOV 

§1 En speider er åpen for Gud.
§2En speider er en god venn.
§3 En speider kjenner og tar vare på naturen.
§4 En speider er til å stole på.
§5 En speider er nøysom.
§6 En speider arbeider for fred.
§7 En speider tar ansvar og viser vei.

Dette var den nye speiderloven landstinget  
anbefalte for KFUK-KFUM-speiderne, men det 
er fremdeles ikke bestemt at dette blir den nye 
loven. Nå skal speiderloven diskuteres videre i 
Speidernes fellesorganisasjon. 
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ARRAN
GEME
NTER

Påmelding skjer via MINSIDE. (Medlemsnummer  

finner du på baksiden av Speiderbladet/Lederforum.)  

Logg inn via MDB.KMSPEIDER.NO. Du kan også 

melde deg på via kalenderen på SPEIDERPROGRAM.NO,  

e-post til POST@KMSPEIDER.NO, eller på tlf:  

22 99 15 50, dersom det ikke står annet. Påmeldingen 

er bindende, og betalingsfristen er den samme som 

påmeldingsfristen. Betales til konto 3000.16.88487, 

merk med navn og arrangement.

ANDRE NASJONALE 
OG INTERNASJONALE 
ARRANGEMENTER
S P E I D E R P R O G R A M . N O
UNDER KALENDER. 
SE OGSÅ FORBUNDETS 
ARRANGEMENTSKATALOG!

finner
du på

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

FOR HVEM

INNHOLD

TID

STED

PRIS

PÅMELDING

Dette er kurset for deg som ønsker en utfordring, og som vil lære alt som er å lære 
om praktisk og teoretisk speiding. Norsk Roland er ikke deilig avslappende leirliv, 
eller et sted du drar for å samle krefter. Det er fullt program i en uke og læring i alt 
du gjør. Men det er dette 
som gjør Norsk Roland 
til det beste patruljefø-
rerkurset du kan delta 
på. Du vil komme hjem 
full av inspirasjon og 
ideer til speidermøter, 
turer og leirer. Etter å ha 
deltatt på Norsk Roland, 
er du blitt en bedre  
patruljefører!

Norsk Roland er et av 
våre mest tradisjonsrike 
kurs. I 2015 blir det arran-
gert for 126., 127. og 128. 
gang.  Vil du vite mer om 
innholdet, historien og 
hva som forventes av  
deg under kurset, se 
speiderprogram.no. 

 For deg som har deltatt på minst ett patruljefører-
kurs, har minst ett år igjen som patruljefører, og 
som liker leirliv og praktisk speiding. Passer for 
motiverte speidere. Født i ’01 –’99.

 Avansert leirbygging, leirplanlegging og kyndig  
patruljeledelse på leir. Avansert førstehjelp, knuter 
og spleis. Planlegging, natur og friluftsliv, kjenn-
skap til speiding i Norge og utlandet, patruljen på 
haik, programtips og mye mer.

 Roland 126, 20.–27. juni. 
Roland 127, 31. juli – 7. august. 
Roland 128, 8. – 15. august.

 Roland 126, Horve 2, Sandnes. 
Roland 127, Nordtangen. 
Roland 128, Nordtangen. 

 Kr. 2000,–. Gir 75 % Frifondstøtte.

 Innen 15. mai. Gjelder alle tre Norsk  
Rolandkurs i 2015. 

NORSK
ROLAND

Foto: Lars T. Røraas
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KILT – PATRULJE-
LEDELSE  PÅ  LE IR
SAVNER DU landsleiren og bygging av por-
tal? Skal kanskje du og gruppen din på en 
ny leir til sommeren, eller vil du bare lære 
mer om hvordan det er å være på leir? Da 
kan det være lurt å ha et forberedelseskurs, 
og kilt er akkurat det du trenger. kilt står 
for kurs i leirteknikk, og er et grunnleggen-
de kurs om det du trenger å vite før du skal 
ha patruljen med på leir. Du vil lære om leir-
bygging, matlaging, sosialt fellesskap på 
leir, deltakelse og leirbål. 

KURSET PASSER for deg som ikke har så 
mye leirerfaring fra før, men som har lyst til 
å klare deg mest mulig på egenhånd i pa-
truljen på leir til sommeren. kilt er en 
trygg, morsom og sosial mini-leir hvor du 
får god veiledning fra lederne og tid til å bli 
godt kjent med speidere fra andre deler av 
landet.

NORGESMESTERSKAP 
I  SPE ID ING  
I FJOR TOK kfuk-kfum-speiderne sin før-
ste seier da patruljen Ælj fra Kampen vant 
nm i speiding. Hvem blir Norges beste pa-
trulje i 2015? nm i speiding er en årlig kon-
kurranse i ulike speiderferdigheter. 
Oppgavene blir løst i patruljen og samar-
beid er viktig. Dere får brukt kreative, prak-
tiske og teoretiske evner. All informasjon 
om NM, samt tidligere oppgaver, finner du 
på nmispeiding.no.

KRETSENE VELGER hvilke patruljer som 
får lov til å delta i den nasjonale finalen, og 
uttaket skjer gjennom kretsvise konkurran-
ser. Merk at gruppen kan få 50 kroner i støt-
te for hver deltaker i kretskonkurransen!

HVIS PATRULJEN kommer til nm, kan den 
dessuten få inntil 75 prosent av reisekostna-
dene dekket etter Frifond-søknad. Hvor 
mange patruljer hver krets kan sende av-
henger av hvor mange speidere det er i kret-
sen. nm i speiding arrangeres sammen med 
Norges speiderforbund.

HAIKELIGAEN 
OVER TRE HUNDRE LAG har registrert seg i 
Haikeligaen og kjemper om å bli det laget i 
Norges som går mest på tur. Til høsten star-
ter en ny sesong, så enten du skal videreføre 
vinnerlaget ditt eller melde på et helt nytt 
lag er 1. september datoen som gjelder. Du 
må gjerne registrere laget ditt allerede nå, 
det er ingen grunn til å vente.   

ET HAIKELIGALAG består av tre til åtte per-
soner og det laget som går mest på tur vin-
ner. Hver måned kommer det et nytt opp-
drag, hvor dere kan være med og 
konkurrere om både bonuspoeng og fine 
premier. Oppdragene er en inspirasjon til å 
komme seg ut på tur, hele året. Noen opp-
drag er vanskeligere enn andre, men alle lag 
har mulighet til å løse mange oppdrag.
I tillegg til vinnerne av månedsoppdragene, 
er det premier til lagene i hver klasse som 
har samlet flest poeng, og vi kårer stormes-
tre på tvers av klassene: Padlemestrene, 
Toppvandrerne, Kulturvandrerne og 
Storfiskerne.

 For deg som forbereder deg til å reise 
på leir som patruljefører eller assistent 
for første gang. Født ’02–’99.

 Grunnleggende pionering, førstehjelp, 
matlaging på leir, telt- og leirliv og  
patruljeledelse på leir.

  
22.–25. mai.

 Nordtangen.

 Kr. 1200,–. Gir Frifondstøtte.

 Snarest.   

 Vandrerpatruljer med speider- 
kunnskaper og konkurranseinstinkt.  
Født i ’05–’99.

 Praktiske og teoretiske oppgaver som 
løses i patruljen.

 5.–7. juni.

 Hognestad i Rogaland.

 Kr. 2000,– pr. patrulje 

 Patruljene kvalifiserer seg i kretsene.  
Mer info på nmispeiding.no

 Alle! 

 1. september starter høstsesongen.

 Lokalt.

Foto: Dave BirdFoto: Lars Røraas
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 avsender: Norges KFUK-KFUM-speidere, Postboks 6810. St. Olavs plass, N - 0130 Oslo

Se flere varer og bestill på speiderbutikken.no 
Eller ring 22 99 15 70 (man–ons 09–15, tors 10-16), eller  
send e-post: speiderbutikken@kmspeider.no 
Besøksadresse: Grubbegata 4 (kfum-huset, u-etg.), Oslo. 

SPEIDER
BUTIKKEN

Speiderbutikken.no har det  
speidere og ledere trenger! 

RYGGSEKK FOR BARN 
De egenutviklede sekkene våre har blitt enda  

bedre. Oppgradert med større åpning i toppen. 
Forseggjort med godt hoftebelte, stropper  

både oppe og nede, og med reflekser.

Sekk fra 7–10 år. Kr 450,–
Sekk fra 11 år og oppover. Kr 500,–

SPEIDERHÅNDBOKA 
Norges beste speiderhåndbok! Her finner man  svar på «alt» en speider kan drømme om å kunne.  Et fantastisk oppslagsverk. Kr 340,–

SPEIDERKNIV 

• Den klassiske speiderkniven til  

barn og unge, med forbundslogo på 

både blad og slire. Kr 200,–

• En litt større kniv som sitter godt i  

hånden på unge og voksne. Kr 250,–

SPIKKEBOKA 

Våren er her og det spirer og gror. 

Dette er tiden for å finne frem 

speider kniven og lage noe flott. 

Spikkeboka inneholder smarte tips, 

illustrerte framgangsmåter og gode 

forslag til leker og bruksgjenstander 

som kan spikkes i rått tre. Kr 340,–

VÅR- 
TIPS


