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Oppdragsgiver for arrangøren av Explorer Belt er Speidernes fellesorganisasjon (Spf). Spf kan utpeke 

en av sine komiteer til å være kontakt og ha oppfølging av prosjektet. 

 
RETNINGSLINJER FOR EXPLORER BELT 

 
1. Generelt 

 

1.1  Explorer Belt (EB) er et arrangement for rovere i Norges speiderforbund (NSF) og Norges 
KFUK-KFUM Speidere (K-M). 

 
1.2 EB er en ekspedisjon som foregår i et eller flere land utenfor Norge. 

 
1.3 Formålet med EB er at deltagerne skal oppleve, bli kjent med og få kunnskaper om landet der 

EB arrangeres. Ekspedisjonen skal hjelpe deltakerne til å oppnå økt respekt og toleranse for 

andre mennesker, sin egen og andres kultur. 
 

1.4 Alle EB-ekspedisjoner som arrangeres innen Spf, skal følge disse reglene, og arrangementet 
skal godkjennes av Spf. 

 

1.5 EB består av en 10 dagers haik og et opphold over flere dager ett sted i besøkslandet/-
landene. Oppholdet bør være i form av Home Hospitality. 

 
1.6 Arrangøren av EB har rett til å velge ut hvilke deltakere som skal delta på ekspedisjonen. Det-

te bør gjøres i samarbeid med Spf. 
 

1.7 EB-beltet tildeles de som har gjennomført ekspedisjonen på en tilfredsstillende måte etter 

gjeldende regler. 
 

1.8 Alle deltagerne skal i god tid før avreise få tilsendt dette reglementet. De bør også få utdelt 
reglementet på besøkslandet/-landenes språk. 

 

1.9 Arrangøren utarbeider regler for orden og oppførsel med utgangspunkt i NSFs og K-Ms gjel-
dende regler. Deltagerne og foreldre / foresatte til deltagere under 18 år, skal skrive under på 

at de godtar reglene. Reglene skal overholdes under hele ekspedisjonen. 
 

1.10 Sikkerhets- og kontrollrutiner skal overholdes under hele ekspedisjonen. 

 
1.11 Er det tvil om regelfortolkningen, har Spf avgjørende myndighet. 

 
2. Forberedelsesoppgavene 

 
2.1 Målet med forberedelsesoppgavene er å sette deltakerne i stand til å nå de mål som er satt 

for ekspedisjonen. 

 
2.2 Forberedelsesoppgaven skal sendes ut til deltakerne så raskt som mulig etter endelig påmel-

ding og skal leveres tilbake innen fristen. Fristen settes av arrangøren og skal være før avrei-
se. 

 

2.3 Oppgavene skal omfatte flere sider ved det / de land ekspedisjonen er lagt til, og skal i tillegg 
omfatte forberedelser til haiken. 

 
3. Haiken 

 
3.1 Deltakerne skal tilbakelegge minimum 200 km i løpet av 10 døgn. Arrangøren kan  
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imidlertid fastsette en annen distanse ved ekstreme klima- eller terrengforhold eller på grunn-

lag av den enkelte deltakerens spesielle forutsetninger. Dette gjøres i samråd med Spf. 

 
3.2 Av den totale tilbakelagte distansen, fottur og transport, skal minimum 90 % foregå til fots. 

Dette for å forhindre at deltakerne tilbakelegger ekstremt lange distanser, for eksempel reiser 
til andre deler av landet. 

 

3.3 Parene velger selv rute og må være på innkomststedet innen fastsatt tidspunkt. 
 

3.4 Parene skal selv bære sitt utstyr under haiken. 
 

3.5 Hvert par skal holde sammen og har ikke lov til å skille lag. 
 

3.6 Flere par har ikke lov til å gå sammen. Korte tilfeldige, møter kan forekomme, men skal be-

grenses mest mulig. 
 

3.7 Flere par har ikke lov til å overnatte sammen eller i umiddelbar nærhet av hverandre. 
 

3.8 Det er maksimalt lov å overnatte to netter på samme sted. 

 
3.9 Det er ikke lov å betale for overnatting. 

 
3.10 Det er ikke lov å være nærmere innkomstpunktet enn 10 km før etter siste overnatting. 

 
3.11 De utleverte pengene er ment å dekke de daglige utgiftene til mat og drikke. 

 

3.12 Hver enkelt deltaker skal føre rapport, logg og regnskap med eventuelle bilag for alle utgifter 
og inntekter. Dersom paret har felles økonomi, skal hver deltaker føre halvparten av alle utgif-

ter, og eventuelle inntekter, i sitt regnskap. 
 

3.13 Haikeoppgavesettet skal bestå av minst 20 oppgaver om besøkslandet/-landene fordelt på 

minst 5 forskjellige tema som for eksempel historie, geografi, speiderbevegelsen, 
kunst/arkitektur, dagens samfunn, religion, næringsliv, politikk osv. 

 
3.14 Hver deltaker skal selvstendig plukke ut og besvare minst 10 av de utleverte oppgavene. Hvis 

oppgavene er fordelt på 10 eller færre tema, skal hver deltaker velge minst en oppgave fra 

hvert tema. Hvis det er flere tema, skal det velges oppgaver fra 10 forskjellige tema. 
 

3.15 Paret kan samarbeide under selve arbeidet med oppgavene. Oppgavene skal besvares skriftlig 
dersom ikke annet er avtalt og leveres til arrangøren innen fastsatt tidspunkt etter haiken. 

 
4. Vurdering 

 

4.1 Rapport, logg, regnskap med eventuelle bilag og oppgavebesvarelsene skal leveres til arrang-
ørene innen fastsatt tidspunkt etter haiken. 

 
4.2 Deltakerne vurderes individuelt etter den enkeltes forutsetning på grunnlag av innlevert mate-

riale, forberedelsesoppgave, intervju etter avsluttet haik samt en helhetsvurdering der blant 

annet oppførsel, overholdelse av tidsfrister og regler, holdninger og samarbeidsvilje vil telle 
med. Den samlede vurderingen av deltakeren avgjør om han / hun skal tildeles beltet. 

 
4.3  Deltakerne skal informeres før avreise om hvordan intervjuet skal foregå. Hensikten med in-

tervjuet er å utdype oppgavebesvarelsene, den enkeltes utbytte av ekspedisjonen og den en-



Speidernes fellesorganisasjon   
 
Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no 

 

Side 3 av 3 
 

keltes opplevelse av haiken. Videre kan arrangøren benytte intervjuet til å belyse andre mo-

menter som har betydning ved vurdering av deltakeren. 

 
4.4 Ved tvil om en deltager skal tildeles EB-beltet bør arrangøren intervjue deltakeren(e) en gang 

til slik at eventuelle misforståelser blir oppklart. 
 

4.5 Ved tvil om regelfortolkning i forbindelse med vurderingen av den enkelte deltaker, bør ar-

rangøren la hensyn til EBs opprinnelige målsetting veie tyngre enn reglenes bokstavelige inn-
hold. 

 
4.6 Ved uforutsette hendelser som fører til avbrudd for den enkelte deltaker i ekspedisjonen, kan 

arrangøren fravike reglene dersom deltakeren har gjennomført størstedelen av ekspedisjonen 
og en helhetsvurdering tilsier dette. 

 

4.7 De deltakerne som ikke tildeles beltet har rett til en begrunnelse. 
 

4.8 Arrangørens vurdering er endelig. 
 

 

Godkjent av Spf-styret 27. februar 2013 


