
Hvordan blir jeg speider?
>	 Vet	du	hvor	nærmeste	speidergruppe	er? 

Ta direkte kontakt med en leder i din lokale 
gruppe.

>	 Lurer	du	på	hvor	nærmeste	speidergruppe	
er? Stikk innom www.speiding.no. Ved hjelp 
av et enkelt kartsøk finner du informasjon 
om grupper nær deg.

>	 Lurer	du	på	hvor	nærmeste	speidergruppe	
er? Send oss SMS med kodeord «Speiding» 
+ ditt navn og adresse til 2077. Du vil få svar 
med  
kontaktinformasjon til din nærmeste 
gruppe innen en dag.

Hvem kan bli speidere?
Alle over 6-7 år kan bli speidere. Men det er 
noen lokale forskjeller. Undersøk med lokal 
gruppe.

Hva gjør speidere?
Speidere gjør veldig mye forskjellig. Felles 
for alle er at man er mye ute i naturen. Det 
er imidlertid store lokale forskjeller. Noen 
speidere er mye på sjøen, mens andre er i 
skogen eller på fjellet. Felles for alle speidere 
er at man jobber med et treningsprogram. Det 
kan du lese mer om på www.speiderbasen.no

Må man være kristen for å være speider?
Nei, men speideren har en kristen 
formålsparagraf. Det vil si at man som 
speider må være åpen egen og andres tro. 
Man må også  delta på religiøse aktiviteter 
som «Scouts own» (speider-andakt) og 
gudstjenester. Speideren er åpen for alle 
religioner. Ledere trenger ikke avlegge 
noen form for troskapsløfte.

Tar det mye tid å være speider?
Det avhenger av hvor aktiv man er. De 
fleste speidere har ukentlige møter. 
Så er det vanlig at man reiser på en, to 
eller flere helgeturer i året. De fleste 
speidergruppene er også på en ukes leir i 
løpet av et år. De fleste speidermøtene og 
turene krever også noe forberedelse.

Hvor er det speidere i min nærhet?
Du kan høre med din lokale kommune, 
se etter oppslag på skolene eller sjekke 
ut på www.speiding.no/kart. Finner du 
ikke informasjonen du søker kan du også 
kontakte det sentrale sekretariatet på 
telefon 22 99 22 30.

Du	har	kanskje	hørt	om	speideren,	
men	er	ikke	helt	sikker	på	hva	det	er?	
Denne	listen	med	ofte	stilte	spørsmål	
kan	kanskje	gi	noen	svar.



Hva er en gruppe?
Det lokale laget dere er med i. Det finnes 
cirka 600 speidergrupper rundt om i landet. 
De aller fleste byene har en speidergruppe, 
noen opptil flere. En speidergruppe består 
gjerne av en flokk, en tropp, et roverlag og en 
del ledere. 

Hva er en tropp?
Speidere mellom 10 og 16 år er medlemmer 
i en tropp. En tropp består gjerne av flere 
patruljer. 

Hva er en patrulje?
En patrulje er en liten gjeng med alt fra 3 til 
10 speidere som leder seg selv. Speiderne 
er gjerne omtrent like gamle og de har en 
patruljefører og assistent som leder.

Hva er en patruljefører?
En patruljefører er lederen i en patrulje. 
Patruljeføreren har gjerne med seg en 
assistent. 

Hva kreves det av foreldre å ha barn med i 
Speideren?
Ikke så mye, men det er store lokale 
forskjeller. Aktive foreldre som følger 
opp barna sine er en stor fordel. Noen 
speidergrupper har foreldreforeninger som 
man kan delta i. En del grupper trenger 
også praktisk hjelp til transport og annet i 
forbindelse med turer og leire. Foreldre er 
også velkommen både som hjelpeledere og 
ledere. Alle nye ledere får tilbud om å delta på 
egne lederkurs.

Koster det mye?
Nei. Men det er store lokale forskjeller. 
Speiderne betaler kontingent til sin 

lokale gruppe, til kretsen og forbundet. 
Forbundskontingenten er for tiden på 360 
kroner. Kretsene kan ta inntil halvparten av 
denne kontingenten, mens gruppene står 
fritt til å fastsette sin kontingent. I 2005 
var høyeste kontingent cirka 1.000 kroner. 
Kontingenten kreves inn felles av forbundet.

Hva får man som speider?
Mye. Først og fremst unike opplevelser, 
vennskap som varer livet ut og en av landets 
beste lederopplæringer. Men du får også 
medlemsbladet Speideren tilsendt fem 
ganger i året. Er du over 16 år får du også 
lederbladet GRO. Du får tilgang til å leie 
mange ulike hytter, leirsteder og båter til 
en rimelig penge. Alle speidere er i tillegg 
forsikret til, under og fra alle arrangementer 
i speiderregi.

Er det trygt å ha barn/ungdom i speideren?
Ja. Riktignok kan et aktivt speiderliv føre til 
noen skader. Men trening i å mestre ulike 
situasjoner er en viktig del av speideren. 
Hvis det skjer ulykker og det blir skader 
er alle speidere trenet i førstehjelp. 
På større nasjonale arrangementer er 
det alltid beredskapsgrupper tilstede. 
Beredskapsgruppene består av speidere 
over 16 år som er godkjente til å takle 
ulykker og skader. Beredskapsgruppene kan 
sammenlignes med Røde kors hjelpekorps.

Hvor mange speidere er det per leder?
Det variere mye. Blant de minste speiderne er 
det mange voksne leder. Jo eldre speiderne 
blir jo færre ledere forholder de seg til. Men 
ingen speidere reiser på tur uten at noen 
voksne ledere er informert om hvem som 
reiser, hvor lenge de blir borte og hvor de skal.


