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Norges speiderforbund 
 
 
 

Retningslinjer om forbundets hederstegn/tjenestetegn 
 
Jfr. § 2-5-7 
 
1 Generelt 

 
1.1 Norges speiderforbund kan tildele hederstegn. 

 
1.2 Speiderstyret gir retningslinjer for tildeling/utseende av hederstegn. 

 
Vedtatt av Speidertinget 1985 

 
2 NSFs hederstegn Sølvulven 
 

2.1 Sølvulven er forbundets høyeste utmerkelse og deles ut til medlemmer som har gjort 
et særlig fortjenestefullt arbeid for Norges speiderforbund. 

 
2.2 Sølvulven deles ut for særlig langvarig og aktiv innsats. Arbeidet må ha foregått i 

flere av organisasjonens ledd og bør ha foregått på flere nivåer som gruppe, krets og 
forbundet sentralt. 

 
2.3 Speiderstyret foretar utdeling etter at fyllestgjørende opplysninger er innhentet. 

Forslag på kandidater til sølvulven kan fremmes av kretsledere, korpssjefer, 
speiderstyrets medlemmer og generalsekretær. Forslaget skal følges av en 
begrunnelse. 

 
2.4 Sølvulven deles normalt ut på speiderting og overrekkes av speidersjefen eller en av 

denne oppnevnte stedfortreder. 
 

2.5 Hederstegnet sølvulven er en springende ulv av sølv, som bæres om halsen i et riflet 
silkebånd som er sammensatt av fargene grønt og blått. Sølvulvens ordensbånd er et 
applikert liggende 8-tall som er plassert på et rektangulært bånd som bæres over 
venstre brystlomme. 
 

Vedtatt av Speiderstyret i januar 1998 
 

3 NSFs hederstegn  
 

3.1 Hederstegnet er Norges speiderforbunds erkjentlighet og kan tildeles aktive ledere. 
Disse må ha gjort speidersaken en særlig stor tjeneste, eksempelvis vist initiativ og 
engasjement til løsning av større oppgaver. 
 

3.2 Hederstegnet overrekkes av speidersjefen eller en av denne oppnevnt stedfortreder. 
 

3.3 Speiderstyret foretar tildeling etter innhentede opplysninger på eget skjema. 
 

3.4 Norges speiderforbunds hederstegn er: Forbundets merke, kløverliljen, 2,5 cm i 
tverrmål, utstanset i fargene grønn pantone 354 og blå pantone 300, emaljert med 
«gull» markeringer. 
 
Til hederstegnet medfølger diplom. 
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4 Æreskniven 
 
Æreskniven er en spesieltdesignet kniv i slire. Forbundets merke er preget på sliren. 
Diplom følger med. 
 

4.1 Æreskniven kan tildeles av ett av følgende organisasjonsledd: 
 

• gruppetinget 

• kretsstyret 

• korpsstyret 

• Speiderstyret 
 

4.2 Følgende personer kan motta gaven: 
 

• Speidere som har vist mot og utholdenhet i spesielle situasjoner. 

• Ledere i alle enheter som har gjort en spesiell innsats på sitt plan. 
 

4.3 Tildeling: 

• Gruppetinget/kretsstyret/korpsstyret meddeler i brevs form forbundet om 
tildelingen med begrunnelse. 

• Æreskniven selges fra forbundet til selvkost. 
 

Vedtatt av Speiderstyret 22. september 1985 
 

5 Hederstegn for ikke-medlemmer 
 

5.1 Norges speiderforbund tildeler «ikke-medlemmer» av forbundet et merke for å ha 
ytt speidersaken store tjenester. 

 
Vedtatt av Speidertinget 1980 

 
5.2 Hederstegnet utdeles av Speiderstyret til personer som har utmerket seg på 

forbundsplan. 
 

5.3 Hederstegnet utdeles av kretsstyret til personer som har utmerket seg på gruppe- 
eller kretsplan. Etter behandling i kretsen må kretsstyrets vedtak og         
begrunnelse oversendes forbundet. 
 

5.4 Hederstegnet og diplom oversendes fra forbundskontoret. Hederstegnet betales av 
den som foretar tildelingen 

 
Vedtatt av Speiderstyret 19. oktober 1980 

 
6 Ti års tjenestetegn for ledere 
 

6.1 Tjenestetegnet kan bæres av medlemmer som har vært ledere i minst ti år og  som 
fremdeles er med i arbeidet. 
 

6.2 Den enkelte krets fastsetter selv eventuelle rutiner den måtte ønske for utdeling. 
 

Vedtatt av Speiderstyret 19. oktober 1980 


