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Landsleir 2013

SOMMERENS STORE
OPPLEVELSE
TEMA:
SPEIDERNERD

Test deg selv og
se om du er en
speidernerd.

Alt om landsleiren i
Stavanger - sommerens
store opplevelse!

På kanotur

Gaffateip-test

Museets skatt

Vi har tatt turen ut på
Akerselva i kano.

Hvilken gaffateip er den beste?
Speideren tester.

Speidermuseets mest dyrbare
gjenstand er hentet fram fra safen.
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LEDER

Ganske imponerende!
I sommer var jeg på min første landsleir. Det er
en opplevelse jeg sent vil glemme. Glade speidere,
imponerende byggverk, en engasjert stab, og, ikke
minst, et 30 meter høyt tårn bygd opp av bare
stokker og tau, og med en fantastisk utsikt over
leirområdet!
Jeg kom til Stavanger et par dager før leiren
startet og før alle speiderne var kommet. Det lå en
forventning i luften – ”nå braker det snart løs!”.
Og så kom speiderne – 10 000 nesten samtidig! Å
gå gjennom leirområdet dagen før speiderne kom,
og så gå gjennom det dagen etterpå – det var en
opplevelse i seg selv. I løpet av 24 timer var en
hel by bygd opp. Og ikke bare med telt, men med
byggverk der det ene var høyere og flottere enn det
andre. Det var mildt sagt imponerende, og noe jeg
aldri hadde sett før!
Under landsleiren fikk jeg oppleve en uke med
fullt kjør for å lage den best mulige leiropplevelsen
for speiderne. En engasjert og dyktig stab stod
på dag og natt. Kanskje gikk ikke alt på skinner
hele tiden, men det var ingen tvil om at alle
gjorde alt de kunne for å gjøre sitt aller beste.
Det er dette som imponerer meg aller mest med
landsleiren: Hundrevis av frivillige som bruker

Norges speiderforbund
Besøksadresse:
St. Olavsgate 25, 0166 Oslo
Postadresse:
Postboks 6910 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30
E-post: nsf@speiding.no
www.speiding.no

en uke, og gjerne mer, av sommerferien sin
for å jobbe for fullt for speideren og den gode
landsleiropplevelsen. Det synes jeg er ganske
imponerende! Jeg vil også trekke fram den positive
medieomtalen som landsleiren i Stavanger fikk,
og hvor vi virkelig klarte å skape debatt rundt
speiderarbeidet.
Den som har jobbet så mye med noe over lang
tid, kan oppleve et antiklimaks når det hele er
over. Speiderne har for lengst pakket sammen,
leirområdet er tomt, og hverdagen har på nytt
tatt over. Tilbake er minnene. Speideren vil bidra
til å forevige disse med bilder og intervjuer fra
landsleiren. Kanskje klarer vi å få fram litt av
den gode landsleirfølelsen igjen? Under arbeidet
med Speideren har jeg sett igjennom hundrevis av
bilder fra landsleiren – av imponerende aktiviteter,
byggverk, sceneshow, og av speidere med store
smil om munnen. En ting er sikkert: Jeg angrer på
at jeg ikke var speider!
God lesning!
Speiderhilsen
Ragnhild Langeland
ansvarlig redaktør
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Forbundskontoret til Norges speiderforbund er sertifisert som et miljøfyrtårn.
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KORTNYTT
Korte nyheter om små og store speiderhendelser.
Har du gjort noe som andre bør kjenne til?
Tips oss på rl@speiding.no
Tekst: Ragnhild Langeland

Foto: D.S.

I sommer arrangerte Fredrikstad Speiderråd
pirat- og sommerleir. Kristina Bodahl-Johansen
(21) var årets leirsjef for de 260 barna som deltok
på leiren og for de omtrent 30 unge speiderlederne
som har fått nyttig sommerjobberfaring. Området
rundt Kullboden på Isegran ble brukt i år også,
etter avtale med Fredrikstad Museum. Fredrikstad
Speiderråd vil også takke for godt samarbeid med
kommunens oppvekstetat.

Foto: WOSM

Jørgen Roll, som
er festivalsjef for
musikkfestivalen
Norwegian Wood
og daglig leder av
Himmelspannet ysteri,
fortalte til Dagens
Næringsliv at hans
første lederminne er fra speideren.
– Jeg var leder for et kull i Ulvungene, og ble tidlig
vant til å fordele oppgaver og følge dem opp. Jeg
lærte tidlig at en ordre er lite verd hvis man ikke
følger opp at det blir gjort. Av en eller annen grunn
har jeg alltid vært vant til å heve stemmen og ta
ansvar, forteller Jørgen Roll, som tidligere har
vært økonomidirektør i JBR reklamebyrå og senere
Dinamo, samt daglig leder og markedsdirektør i
Stabæk Event/Telenor Arena.

Foto: Gry Monica Hellevik, Amnesty International

PIRAT- OG SOMMERLEIR I
FREDRIKSTAD

TIDLIG
VANT TIL
Å FORDELE
OPPGAVER

PÅ PREIKESTOLEN MED NYE SKO

I august reiste rovere fra Norges speiderforbund
og Norges KFUK-KFUM-speidere til Canada
for å være med på World Scout Moot 2013.
Årets Moot var en kombinasjon av storby- og
villmarksopplevelser, og deltakerne besøkte
både hovedstaden Ottawa og en av de tre andre
storbyene i Canada. Totalt var det 16 rovere fra
Norges speiderforbund som reiste til Canada. En
større sak om World Scout Moot kommer i neste
nummer av Speideren.

Foto: Ragnhild Langeland

DELTOK PÅ MOOT I CANADA

Rachel G. Horace (18)
og Massa A. Tyler
(28) hadde reist helt
fra Liberia for å være
med på landsleiren
i Stavanger. De likte
seg godt på leiren,
men da de skulle gå på
Preikestolen fikk de en
utfordring: De hadde
ikke godt nok skotøy.
Dermed ble det en tur
på kjøpesenteret på
Madla for speiderne
fra Liberia Girl Guide Association. Med nye sko
ble ikke fjellturen noe problem, og Rachel og
Massa hadde en fin tur sammen med speiderne i
Fagerstrand speidergruppe.

T T TIL Å BLI PIN
A
GL
DR Miljøaktivist
P
E
P

5

O

R

Kurt Oddekalv mener
det er viktig å ikke sy puter
under armene på barna og viser til
speiderne.
– Alt for mange barn i dag er oppdratt
til å bli pingler. De er alt for lite ute, og
dagens unge vil ikke klare seg selv. VG hadde
nettopp en sak om noen speidergutter (red.
anm: speiderjenter) som gikk seg vill i skogen,
og var borte i et døgn. Knall! Det er oss
voksne som har ansvar for å krangle med og
oppdra barna. Barn er i utgangspunktet
opportunister, noe som er bra, men
vi må forme dem riktig, sier
han engasjert til Troms
Folkeblad.

Foto: Ragnhild Langeland

SPESIELLE SPEIDERSKJERF
SPEIDERNE I KJØLBERG MS
SAMLET INN MEST

Her er resultatet fra Follometret som stod i
Østlandets blad 18. juli:

JA 98%
NEI 2%

Foto: Ragnhild Langeland

BØR SPEIDERE FÅ DRA PÅ HAIK
UTEN LEDERE?

Foto: Kjølberg MS speidergruppe

Kjølberg MS
speidergruppe samlet
inn hele 39 799 kroner
til Speideraksjonen
2013! De flinke
speiderne har gjort
flere ting for å klare
å samle inn så mye
penger.
– Både småspeiderne og troppen har vært med
på ulike aktiviteter. Vi har hatt bakedag hvor
speiderne har bakt og solgt kaker. Noen speidere
laget hjemmelaget is som de solgte, og vi har
også hatt basarkveld der vi inviterte foreldrene,
forteller gruppeleder Knut Dahlgren. I tillegg til
ulike aktiviteter, har også speiderne deltatt på
innsamlingsaksjon fra dør til dør i Fredrikstad.
Totalt har speiderne rundt om i Norge samlet
inn ca. 1,2 millioner kroner. Disse pengene går til
skolegang for barna i Myanmar. Du kan se flere
innsamlingsresultat på www.aksjonsstafetten.no.

På landsleiren var det mange som byttet merker
og speiderskjerf. Erlend Lunde Runestad (16)
fra Hinna speidergruppe samler på utenlandske
speiderskjerf. Et av de mest spesielle skjerfene
han eier har han fått av speidere fra De forente
arabiske emirater. Dette byttet han til seg på
verdensjamboreen i Sverige i fjor. Et silkeskjerf fra
Eagle Scout i USA er også et av skjerfene Erlend
verdsetter høyt.

POPULÆR OVERNATTING I TELT
Under landsleiren var det mange som benyttet
seg av overnattingstilbudet Hotelt. Dette er
fjerde gangen St. Georgs Gildene tilbød Hotelt
på landsleir, og her bodde både foreldre, tidligere
speidere, foredragsholdere, NRK-journalister og
barnefamilier.
– Vi har hatt 84 prosent belegg gjennom hele
leiren, og de siste dagene er det helt fullt. Det
er vi godt fornøyde med. Vi har også fått gode
tilbakemeldinger fra dem som her, og det er til og
med noen som har avbestilt hotellrommet sitt for
å bo på Hotelt istedenfor, forteller Randi Pettersen
og Per Sørhaug i St. Georgs Gildene.
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Foto: Kasper Henriksen
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Foto: Kjetil Jøssang

Foto: Andreas Harjo Kjellmann

Landsleiren
Stavanger
2013 er
over, men de
gode minnene lever
videre. Les
mer om
landsleiren
på de neste
sidene.
Foto: Carl-Frederic Salicath

Foto: Kjetil Jøssang

Foto: Carl-Frederic Salicath

Foto: Christer Danmo

Foto: Kasper Henriksen

EN IMPONERENDE LANDSLEIR
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Foto: Alexander Vestrum

I punkt Snø hadde
roverne en egen
skøytebane.

PUNKT SNØ

Roverne hadde ikke fått det enkleste utgangspunktet når de skulle
lage «vinterleir» midt på sommeren i Stavanger. Men med isbjørn
som maskot, ski, skøytebane, hoppbakke, polarbar og, ikke minst,
et lass med snø, var det ingen tvil om at man hadde kommet til
roverleiren – nemlig punkt Snø.
Tekst: Ragnhild Langeland

1. Hva synes du
er det mest
imponerende
på
landsleiren?
2. Hva har vært
den beste
opplevelsen?
3. Hvordan er
det å bo i
punkt Snø?

Elise Stahl (17)

Christian Hohmann (19)

1. Tårnet er ganske
imponerende,
og at alle har
bygd så kule
konstruksjoner.
Og så er det
imponerende at
det er vannklosett til
alle speiderne på leiren.
2. Strandhogg for lederne var ganske
bra. Og åpningsleirbålet var
kult, spesielt i begynnelsen med
helikopteret.
3. Det er veldig gøy! Punktet har kort
vei til Tårnet, og det er mye liv om
kvelden.

1. Danske speidere,
fordi de er så
mange og så
hjelpsomme. De
har hjulpet til
med å bygge opp
leiren og torget.
Og så er de danske
jentene pene.
2. Jeg bar det tyske flagget på
åpningsshowet, og det var en stor
opplevelse.
3. Det er supert! Spesielt fordi det deltar
speidere fra så mange forskjellige
land.

Charlottenlund speidergruppe

Stamm St. Anna Stahle, Tyskland

Foto: Alexander Vestrum

Ingrid, Even, Ruben, Tonje og Nora i roverlaget «Fort hjort» slapper av.

Skibakke var en av aktivitetene i punkt Snø.

Dorthea Alette Gjerstsen (16)

Anna Margrethe Enge Berg (18)

1. Alle de forskjellige landene
som deltar. Det er
spennende med de ulike
kulturene.
2. Åpningsleirbålet! Det var
gøy at så mange folk var
samlet på en plass.
3. Det er gøy fordi vi kan legge oss
når vi vil og at vi får gå ut av området.
Det
ligger også sentralt i forhold til alle de andre
punktene, og de som bor her er også på vår
alder.

1. Jeg synes alle de forskjellige
byggverkene er ganske
imponerende. Og at det er
så mange land som deltar.
Jeg har blant annet snakket
en del med danskene.
2. Alt! Helheten på landsleiren
og at man blir så inkludert. Det
er en bra leir!
3. Det er bra, med god stemning.

Eidsvåg speidergruppe

Stjørdal speidergruppe

Foto: Kjetil Jøssang

Foto: Morten Ødegaard

Foto: Kjetil Jøssang

Ikke noe problem med snøkrig midt i juli.
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IMPONERENDE JOBBINNSATS
Det var mange som gjorde en imponerende innsats for at
landsleiren skulle bli så bra som mulig. Mange speidere og ledere
var med i stab og roverne fant seg arbeid gjennom Job Shop.
Tekst og foto: Ragnhild Langeland

Bernhard Budin fra Taiwan lærte seg mange norske ord mens
han arbeidet i kafé 604.

Tove Midtskog var leder for leirkontoret og svarte på det meste
som speiderne lurte på.

Bernhard Budin fra Taiwan liker veldig godt å
jobbe på kafé 604. Det beste er å snakke med folk,
og han har allerede etter noen dager på leir lært
seg en del norsk.
– Jeg forstår potetgull, sjokolade og andre navn på
varer som vi selger i kiosken. Jeg klarer også å si
prisene på norsk, og kan tallene fra ti til hundre,
forteller Bernhard.

av dagene under leiruka.
– Å følge opp doene er en viktig jobb. Det går bra,
men utfordringen er å være i forkant og rekke
rundt tidsnok, forteller Andreas.

Var du en av dem som var innom leirkontoret
i løpet av leiruka? Da snakket du kanskje med
Tove Midtskog som var leder av kontoret. Hun
fikk spørsmål om det meste som skjedde, og ikke
skjedde, på leiren.
– Det har vært travelt, men likevel knallkjekt.
Og så er det masse hyggelige folk som
kommer innom, sier Tove.
Her er
noen av de
imponerende
tallene fra
landsleiren i
sommer:

BRØD
19 000 STK

Teknisk stab hadde et fullt kjør
på landsleiren, ikke minst
med oppfølging av alle doene.
Andreas Eikrem Bjørndalen
hadde fått do-vakten den ene

BRUS
42 000
HALVLITERE

IS
45 000 STK

Andreas Eikrem Bjørndalen jobbet i teknisk og hadde blant
annet en dag med ansvar for doene.

KETCHUP
2 000 FLASKER

DORULLER
15 000 STK

TAU TIL TÅRNET
30 000 METER
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PROSJEKTLEDEREN

Prosjektleder for: Landsleiren Stavanger 2013
Navn: Ingrid Nordbø
Alder: 42
Tekst: Ragnhild Langeland • Foto: Kasper Henriksen

Hvordan var det å være leirsjef for
landsleiren?
– En fantastisk opplevelse, veldig givende. Litt
slitsomt, men det er glemt allerede.
Hva var den største utfordringen?
– Det var å holde fokus i hele leirorganisasjonen
i en ganske lang planleggingsperiode. Når leiren
var i drift var det å avdekke utfordringene tidlig
nok til å rekke å gjøre noe med dem før leiruka var
over.
Hvorfor ville du være leirsjef?
– De landsleirene jeg selv deltok på som speider
står frem som juveler i min etterhvert fyldige
samling av gode speiderminner. Det var hyggelig å
få lov til å bidra til et slikt arrangement. Landsleir
er et stort og viktig arrangement, og Speiderstyret
hadde mange tanker om hvordan leiren skulle
bidra til å utvikle speidingen – det var fristende.
Hva er det viktigste du har lært?
– Jeg har fått bekreftet at folk leverer når de får
tillit, ansvar og frihet.
Vil du oppfordre andre til å være leirsjef?
– Ja!

Mer landsleirstoff?

Se flere bilder og les intervju
med speidere som deltok på
Preikestolen og haik på landsleiren i Speideren 10-16. Du
finner også mange nyheter
på landsleirsidene: www.
stavanger2013.no.

RAJER
25 000 STK

OVERNATTINGSDØGN
54 000

ANTALL TIMER
SØVN
324 000

ANTALL TIMER
OPPLEVELSE
972 000

LENGDE PREIKESTOL-TUR (6 KM)
54 000 KM

LENGDE HAIK
(9 KM)
72 000 KM
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GANSKE IMPONERENDE
ELLER GANSKE
UANSVARLIG?
Hvorvidt kan og bør unge speidere dra på tur uten en voksen,
sertifisert leder i det profesjonaliserte syndebukksamfunnet?
Tekst: Ragnhild Langeland • Foto: Morten Ødegaard og Christer Danmo

Med dette spørsmålet startet landsleirkonferansen
”Ganske imponerende eller ganske uansvarlig?”.
I panelet satt landsleirsjef Ingrid Nordbø,
visespeidersjef May-Britt Roald, polfarer Liv
Arnesen, vegledar Nils Faarlund, professor
Gunnar Breivik, prosjektleder Geir Birkeland og
forsikringsekspert Børre Lian.

haik og tur til Preikestolen gikk ut til speidernorge
at vi fikk flere spørsmål fra gruppelederne som var
en videreformidling av påtrykket fra foreldrene.
Det var spørsmål om sikkerhet, om vi hadde
gjennomført en ROS-analyse osv. Spørsmålet
var om dette var ansvarlig? Vi merket at det var
en utrygghet i organisasjonen som vi ikke var

Ingrid Nordbø startet konferansen med å
konstatere at temaet var mer dagsaktuelt enn
noensinne, og noe leirledelsen hadde jobbet mye
med i forkant av leiren.
– Vi erfarte etter hvert som informasjonen om

I panelet satt vegledear Nils Faarlund (f.v.), professor ved
Norges idrettshøgskole, Gunnar Breivik, polfarer Liv Arnesen,
prosjektleder for«På egne bein» Geir Birkeland, landsleirsjef
Ingrid Nordbø og forsikringsekspert Børre Lian fra KNIF
Trygghet.
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forberedt på, sa Ingrid, som påpekte
at speiderledere må være beredt på å
svare på slike spørsmål også i tiden
framover.

Må kommunisere bedre

Visespeidersjef May-Britt Roald
hadde sammen med resten av
Speiderstyret spurt speiderforeldre og
-ledere om bekymringene deres.
– Svarene vi får viser at foreldrene
har stor tillit til speiderlederne, men
når vi går dypere inn i dette, så hviler
det også et stort ansvar på ledernes
skuldre. Vi har spurt speiderlederne
om når foreldrene er mest utrygge,
og det er når vi skal ut på aktiviteter
som trigger vår egen eller foreldrenes
komfortsone. Da kjenner vi litt
på den ekle magefølelsen, fortalte
May-Britt. Hun understreket også at
lederne har mye kunnskap som de
må bli bedre til å kommunisere til
foreldrene, slik at foreldrene forstår
hva vi gjør i speideren, og hvorfor, og
slik blir trygge.

Landsleirkonferansen

Ble arrangert onsdag
10. juli under landsleiren i Stavanger.
Bakgrunnen for konferansen er at det blir
stadig færre arenaer
hvor barn og unge får
utvikle seg på egen
hånd. Speideren bør
være en slik arena, men
er dessverre ikke alltid
det. Spørsmålene er:
Tør vi å sende speidere
på tur alene? Hva er vi
mest redde for, at de
kan skade seg, eller at
vi som organisasjon
kan bli stilt til ansvar i
media og domstolene?

Liv Arnesen fulgte opp May-Britt
sitt innlegg med å gi et tips til
speiderledere som skal ta barna med
ut på tur.
– Start enkelt! Hvis ikke du er
trygg selv, så signaliserer du
utryggheten til foreldrene
og til speiderne. Du må
passe på å ha den indre
tryggheten på plass først,
sa Liv.

Tøffe jentespeidere

Under konferansen ble også
speiderne Lill-Sofie Strøm i Rødøy
FSK og Lise Karine Ringstad i 1. Bodø
speidergruppe intervjuet om det å
dra på tur uten voksne. Begge de to
speiderne syntes det beste med å dra
på haik var at voksne ikke er med.
Lill-Sofie ble også utsatt for en ulykke
da hun falt og skadet seg på vei ned fra
Preikestolen. Et intervju med henne kan
du lese i Speideren 10-16.

og de må stole på seg selv.

Gi ansvar tidlig

Professor i
samfunnsvitenskap ved
Norges idrettshøgskole,
Gunnar Breivik, er bekymret
for at vi får flere klønete og
overvektige barn i framtiden
når barna er mer innendørs enn
ute.
–Før var det en straff å være inne –
nå er det en straff å være ute, påpekte
Breivik.
– Vi må sende barn ut på arenaer som
potensielt er farlige. Vi må lære dem
hva som er farlig, men de må lære å ta
ansvar tidlig,

Lill-Sofie Strøm (f.v.) og Lise Karine Ringstad
ble intervjuet av speiderstyremedlem Thea
Hilding.

Visespeidersjef
May-Britt Roald satt i
panelet under landsleirkonferansen, og hadde
gjort en undersøkelse
sammen med resten av
Speiderstyret i forkant
av konferansen.

Prosjektleder for ”På egne
bein”, Geir Birkeland,
mente at tur uten voksne
bare var skummelt for de
voksne, ikke barna.
– Det viser seg at når du
gir barna og ungdommen
ansvaret, så tar de det. Hvis
du er der som voksen, så
forventer de at du har ansvaret.
Det er kanskje et paradoks.
Kanskje skal vi la dem få lov til å leke
og ta ansvaret, uten å bekymre oss
altfor mye?
Landsleirkonferansen hadde flere
interessante innlegg og ble også fulgt
opp med en engasjerende debatt. Hele
konferansen ble tatt opp på video, og
den kan du se på stavanger2013.no.
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SPEIDEREN
SKAPTE DEBATT
Speideren skapte debatt i media under landsleiren i Stavanger,
særlig etter at VG slo opp på forsiden sitatet om at dagens foreldre
er pysete. Her er noe av det som ble skrevet og sagt i mediene:
Tekst: Ragnhild Langeland

Jeg støtter speiderlederne fullt ut. Dette er
pokker meg tidstypisk. Det er alt for mye ”dilling”
og ”dalling” i dagens samfunn. Foreldre må ikke
være så redde for å la barna utforske sine egne
grenser. Gi barna kniv og øks! Hvis de setter
tommelen mot kniveggen, så forstår de fort at
kniven er både skarp og farlig.
Per Olaf Lundteigen, politiker for Sp
Hvis barna aldri får lov til å prøve selv blir
de nærmest handlingslammet. Mange foreldre
undervurderer nok sine egne barn, og det er
synd. Det er viktig at barn får oppleve sin egen
risikomestring. Utenfor leken, i det virkelige
liv, er det avgjørende å vite hvordan man takler
situasjoner som inneholder risiko. Forskning viser
at barn som vokser opp med overbeskyttende
foreldre har større sjanse for å få dårlig selvtillit,
angst og depresjoner senere i livet. Vi vil jo ha
robuste barn som tåler en støyt, ikke
bomullsbarn.
Ellen Beate Sandseter, førsteamanuensis ved Dronning
Mauds Minne Høgskole
Noen foreldre må tørre å ta større risiko enn
det de gjør nå. Hvis barnet skulle brekke en arm er
det leit, men ikke verdens undergang. Jeg forstår
at foreldre er redde for at det skal skje ulykker,
men du er ikke en dårlig forelder selv om barna har
skrubbsår. Man må fokusere på reelle farer, som
bruk av redningsvest, sikkerhetssele,
barnesete og trafikksikkerhet. Men frilek
i naturen bør man ha.
Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk ved
Universitetet i Oslo

En del foreldre synes å dra ut på tur alene, uten
voksenfølge, for å overnatte ute i naturen er for
drøyt, og mener barna bør overnatte innendørs
eller i alle fall ha følge av voksne på turen. Vi
mener de tar feil. Dette er ikke mer enn hva barn
i 12-14-årsalderen godt tåler, og det er spennende
og lærerikt for dem. Det er mye større grunn
til å være bekymret over at barn og unge sitter
for mye stille enn at de blir våte og kalde på en
overnattingstur.
Leder i Stavanger Aftenblad
Budskapet i de ti lovparagrafene er
allmenngyldig og fornuftig. Det går ut på å være en
god venn, hjelpe andre og være tolerant. Trenger
ikke være speider for å skjønne det kanskje, men
speiding går også ut på å klare seg selv og å gjøre
det beste i motgang og vansker. Det blir vanskelig å
lære seg hvis foreldrene nekter småspeideren å bli
med på tur.
Tor-Erling Thømt Ruud, nyhetsjournalist i VG

«FOLKEMENINGEN»
I VG ble det spurt om norske foreldre er for
overbeskyttende, og her er hva leserne svarte:
Ja
Nei
Vet ikke

Antall stemmer: 6759
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SPEIDERSJEFENS
HJØRNE
Sommeren er over, og vi er i
gang med et nytt speiderår. Vi
har lagt bak oss en sommer
med en utrolig bra landsleir,
og alle har vi vist og fått
oppleve at speiding er ganske
imponerende. Jeg vil rette en
stor takk til alle for å ha gjort
leiren til den suksessen den
ble!

SPEIDER-

KALENDEREN
2014!

JAN
JANUAR 2013

Navn:

I løpet av leiren fikk vi mye
medieoppmerksomhet.
Jeg er helt sikker på at
alle de positive sakene
som ble skrevet i lokal- og
regionsaviser gjør at de fleste
speidergrupper vil oppleve at

BESTILL

1 TIR
2 ONS

Foto: Morten Ødegaard

3 TOR

barn
og
unge ut
på tur uten
voksne ledere ikke er
noe problem. Nå skal vi bygge

Foto: Leif Egil Hegdal

4 FRE
5 LØR
6 SØN
7 MAN
8 TIR
9 ONS
10 TOR
11 FRE
12 LØR
13 SØN
14 MAN
15 TIR
16 ONS
17 TOR
18 FRE
19 LØR
20 SØN
21 MAN
22 TIR
23 ONS
24 TOR

det kommer minst like mange
barn og unge som vil begynne
i speideren i høst. Disse må
vi være klare til å ta imot,
for de fortjener å ta del i det
fantastiske arbeidet vi gjør i
speideren.
Men det mest spennende
vi oppnådde i media var at
vi fikk satt «bomullsbarn»,
eller kanskje heller
«bomullsforeldre», på
agendaen. På framsida av VG
kalte vi norske foreldre pyser.
Støtteerklæringene rant inn,
og vi fikk en solid bekreftelse
på at Norge trenger speideren.
Vi skal kjempe for dagens og
framtidas barn og unge sine
muligheter til å utfolde seg
fritt i naturen.
Gjennom haiken på leiren
viste vi at det å sende 6 000

videre på dette arbeidet.
Speiderne har vist at de kan,
nå må lederne sørge for at
de får muligheten. Vi skal
gi speiderne den treningen
som kreves for å klare seg
selv. Vi skal forsikre oss om
at foreldre og samfunnet
rundt oss forstår at dette ikke
er noe problem. Og vi skal
være forberedt på å svare når
noen stiller spørsmål ved
aktiviteten vår.
Jeg gleder meg til å følge med
på nettsider og gruppesider
på Facebook utover høsten
for å se all den aktiviteten
som skapes rundt i gruppene
våre. Jeg ønsker alle et godt,
og ganske imponerende
speiderår!
Speiderhilsen
Knut Slettebak

25 FRE

Norges speiderforbunds

Pris: 100,-

kalender 2013
Norges speiderforbund har speidergrupper over
til mer
hele landet. Inntektene av kalendersalget går
speiding for barn og unge i ditt nærmiljø.

JANUAR
1. januar: 1. nyttårsdag //

21. januar: H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra

26 LØR
27 SØN
28 MAN
29 TIR

FRISKT PÅ SOLSTØLEN: Av og til er turen krevende, men er du
godt forberedt, så kjennes det bra. Og tenk så herlig 30
nårONS
du står
ved målet sammen med resten av gjengen – det er speiding!
31 TOR

lurer du på hvor nærmeste speidergruppe er?
Ring Norges speiderforbund på 22 99 22 30.

Speiderkalenderen er
en flott måte å profilere
aktivitetene sine på, og
samtidig skaffe inntekter
til gruppa. Dere kan bestille
enten en standardkalender
med forbundets bilder, eller
en lokalt tilpasset kalender
med gruppas egne bilder av
speidere og aktiviteter.
Nytt i år er at speiderkalenderen bestilles på
www.speider-sport.no.
Bestilling: Innen 1. oktober.
Kalenderen er leveringsklar
ca. 1.-15. november.
Pris for standardkalender:
50 kroner
Pris for lokalt tilpasset
kalender: Fra 53-60 kroner
(minste antall kalendere=150,
ved bestilling av flere, blir
stykkprisen lavere).

Faksimile
fra fjorårets
kalender

Jeg vil rette en stor takk til alle for å ha
gjort leiren til den suksessen den ble!
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PORTRETT

PÅ VEGNE AV
VANVITTIG MANGE
– Jeg liker å si at jeg egentlig er sjenert og innadvendt.
Men det er ikke så mange som tror meg lenger, sier
Stian Seland (23), speider og styreleder i LNU.
Tekst og foto: Alexander Vestrum

Som arbeidende styreleder i Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) representerer han
96 organisasjoner med til sammen rundt 500 000
medlemskap.

Jazz og kaffe

Vi møter Stian på kafeen og platesjappa «Bare
Jazz» ved Stortorvet i Oslo. Musikk dominert av
blåseinstrumenter strømmer ut av høyttalerne.
Likevel er det muligheten for en kaffekopp som er
den viktigste grunnen til at vi møtes her.
– Det har ikke så mye med musikken å gjøre, og
jeg har aldri kjøpt noe i musikkbutikken her. Men
dette er en av Oslo koseligste kafeer, og det er ikke
så altfor mange som vet om den, forklarer Stian,
før han tar første slurk av en dobbel americano.
– Kaffe er både hyggelig og nødvendig. Noen
ganger må jeg ha kaffe bare for å fungere. En
periode sluttet jeg nesten å drikke kaffe, og så
begynte jeg å studere rett etterpå. Da fant jeg ut at
det ikke fungerte. Jeg er glad i god kaffe, men jeg
drikker også mye dårlig kaffe bare for å få hjulene
til å gå rundt, vedgår han.

Unge i styrer

Stian har ikke bare skryt å komme med når han
skal beskrive Norges speiderforbund som en
demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon.

– Vi tror vi er veldig flinke til å la barn og unge
lede, og på sett og vis er vi det. Men vi er ikke så
flinke til å slippe dem til i de demokratiske rollene,
forklarer han.
– Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon hvor
vi praktiserer patruljesystemet, der unge leder
unge. Men mange vil nok karakterisere Norges
speiderforbund som en voksendrevet organisasjon.
En ting er patruljene, men hvis vi ser på hvem
som sitter i de formelle demokratiske rollene, som
gruppeledere, kretsledere og ledere i forbundet, er
det voksne mennesker. Snittalderen i Speiderstyret
har økt for hvert Speiderting de siste årene, og det
er ingen positiv utvikling, sier Stian.

Etterlyser NSF-politikk

Stian Seland mener også at Norges speiderforbund
har en del å lære av måten LNU jobber med
politikk på.
– Det er en utbredt misforståelse at fordi Norges
speiderforbund ikke har et politisk program,
så skal man ikke arbeide interessepolitisk. Alle
organisasjoner har et formål og en idé om hvordan
man vil at verden skal være. En av de beste måtene
å realisere det på, er å arbeide politisk, sier Stian.
For eksempel skulle han gjerne sett at Norges
speiderforbund tok et standpunkt i debatten rundt
stemmerett for 16-åringer.
– I Norges speiderforbunds ideologi ligger det
sterkt at man skal gi barn og unge ansvar og
mulighet til å lede sitt eget liv. Det er ingen mer
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Speidar-CV
Navn: Stian Seland
Alder: 23
Sivilstand: Samboer med
Liv
Speiderbakgrunn: Oslospeider, som blant annet
har sittet i kretsstyret, samt
drevet med kommunikasjon
på en rekke arrangementer,
sist som journalist i
leirmagasinet Impress
under Stavanger 2013
Arbeid: Styreleder i
paraplyorganisasjonen
Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner
(LNU) og retorikkstudent
ved Universitetet i Oslo
Aktuell: Ble under
Barne- og ungdomstinget
i april valgt til styreleder
i LNU, etter ett år som
styremedlem.

selvsagt måte å gjøre det på enn å
gi stemmerett til 16-åringer, sier
LNU-lederen.

«Beste helsing Stian
Seland»

Fakta om LNU

Dette er hva Norges barneog ungdomsorganisasjoner
(LNU) - der blant Norges
speiderforbund er medlem
- arbeider med:
• Interessepolitikk: LNU
arbeider for at barn og
unge skal ha meningsfulle
fritidstilbud der de bor, og
innflytelse på beslutninger
som angår dem – lokalt,
nasjonalt og globalt.
• Kompetanse: LNU har et
omfattende kurstilbud for
å dekke behovene i barneog ungdomsfrivilligheten.
• Forvaltning: LNU deler ut
til sammen 130 millioner
kroner i året til aktivitet
for barn og unge på vegne
av norske myndigheter og
arbeider for en ansvarlig
forvaltning med minst
mulig byråkrati.

Når folk spør hvor Stian kommer
fra, pleier han å svare «Norges
største nynorsk-kommune» – og
det er Oslo. Helt siden Stian gikk
på videregående har han skrevet
nynorsk, til tross for at han er
vokst opp på Etterstad, på Oslos
tjukkeste østkant.
– Da jeg gikk på videregående
og hadde hatt min første
sidemålsinnlevering, var vi to
stykker som fant ut at det ikke
gikk noe særlig bra, for vi var ikke
gode i nynorsk. Så bestemte vi
oss for at vi hadde lyst til å lære
oss det ordentlig, fordi vi syntes
nynorsk var et vakkert språk,
og vi på et rent prinsipielt nivå
hadde lyst til å bruke nynorsk,
forklarer Stian, som medgir at
folk ofte blir overrasket når de
har kommunisert med ham bare
skriftlig, og så møter ham ansikt
til ansikt.
– Jeg får ofte spørsmål, men folk
synes det er en veldig kul historie

når jeg forteller den, sier Stian.

Arbeidsnarkoman

Den relativt nyvalgte
LNU-lederen representerer
Norges speiderforbund, men
har også bakgrunn fra en haug
andre organisasjoner. Han har
vært ansatt i fem stykker, blant
annet Naturvernforbundet
og Miljøagentene, og har
hatt verv i anslagsvis sju-åtte
organisasjoner etter at han gikk ut
av videregående, i tillegg til å være
aktiv i studentpolitikk.
– Hvordan får du det til? spør
Speideren.
– Kaffe, først og fremst, svarer
Stian kjapt, før han fortsetter:
– Men også at jeg er veldig
strukturert, og at jeg er avhengig
av å planlegge både tiden min og
hva jeg gjør veldig godt. Det gjør at
jeg klarer å få ting gjort. Jeg pleier
å si at jeg er arbeidsnarkoman med
selvinnsikt. Jeg vet at jeg jobber
for mye, men jeg vet akkurat når
jeg skal stoppe.
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TEMA

DEN STORE
SPEIDERNERDTESTEN

Er du en skikkelig speidernerd? Her kan du endelig teste deg på
speider-skalaen. Kryss av for alle punktene du kjenner deg igjen i.
Tekst: Silje Høysæter

Du vet du er speider når …
du refererer til makrell i tomat som flykrasj.

raje, sisal og fettfelle er ord som gir mening.

du bruker gaffateip til å fjerne uønsket
hårvekst på kroppen.

du konsekvent pakker vanntett, uansett
destinasjon.

du, takket være gårsdagens leirbål, kan luktes
på hundre meters hold.

du er fullstendig klar over egen
myggstikkrekord, og stadig skryter av denne i
sosiale lag.

du til stadighet finner mose, kvister og
barnåler i håret.
kjøkkenskuffen din inneholder en
serverings-spork.
ledningene på headsettet ditt tar kvelden etter
litt for mange omganger med knuteknyting på
bussen.
du faktisk vurderer å hjelpe en gammel dame
over veien.
du aldri går deg vill – du er bare på tur et litt
annet sted enn planlagt.
du føler en intens trang til å pirke på enhver
form for stearin.
du vet hva som skjer når man tenner på en hel
fyrstikkeske av gangen.
du drar et rop fremfor å applaudere en hvilken
som helst opptreden.
du vet at gaffateip kan løse alt.

du alltid må stå til ansvar for orienteringen i
vennegjengen: ”Men du er jo speider?”
det er ganske normalt å spikke nugatti og sage
brød til frokost.
du befinner deg flere meter over bakken i
et tårn bestående av stokker og tau surret
sammen av unger – og føler deg helt trygg.
du gjentatte ganger har spikket av deler av
fingrene dine.
ikke kan fortelle noen hvorfor teltets barduner
tilsynelatende har smeltet helt uten grunn.
du lager oppstandelse på flyplassen. Man kan
jo ikke huske å pakke knivsamlingen i den
innsjekkede bagasjen hver gang heller …
det alltid ordner seg.
alle historiene dine starter med ”det minner
meg om den gangen vi var på speidertur …”
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ER DU EN SPEIDERNERD?
1-5 kryss

Sannsynligheten for at du har speiderblod i årene
er overhengende. Om du ikke allerede er speider –
meld deg inn!

6-10 kryss

Uten tvil speider. Du er alltid beredt, og ser en
kreativ løsning for en hver situasjon.

11-15 kryss

Sjansen er stor for at du er et av disse menneskene
som har byttet ut soveposen med dyne, og gravd
fettfelle i hagen.

Over 16 kryss

Her står vi ovenfor en vaskekte speidernerd! Du
kan knuteboken på rams, og hjelper daglig gamle
damer over veien. I stuen har du hengt opp et bilde
av Baden-Powell, og ordforrådet ditt er uforståelig
for enhver utenforstående ikke-speider.

de beste sommerminnene dine inneholder
regn, gjørme og en evakuert teltplass.
du synes den beste formen for eksamen er
postløp.
utslagsvasken hjemme går under navnet
fettefellen.
du kan navnet på flere knuter enn klesmerker.
du foretrekker å finne frem soveposen fremfor
å skru opp ovnen.
alle går ut i fra at du alltid har på deg
fyrstikker.

du driter i naturen.
du deler alt inn i to kategorier: Ting som
brenner og ting som ikke gjør det.
sekken står ferdigpakket. Alltid.
kallenavnet ditt enten spiller på Lars Monsen,
Chuck Norris eller Bear Grylls.
du slår opp det nye teltet ditt i stuen og
bardunerer i peis og spisebord.
du definerer intimsonen din ut fra hvor mange
det er hyggelig å dele telt med.

du spikker blyantene dine. Blyantspisser?

du sier i fjor når du snakker om landsleiren for
fire år siden.

du irriterer deg grønn hver gang noen gjør
HLR eller annen førstehjelp på film.

du tror sidemannen du har sovnet oppå er en
kjip rot du skal fjerne før neste natt.

gnagsårenes gnagsår har fått gnagsår.

du på en hvilken som helst fengende konsert
automatisk griper deg til halsen for å finne
skjerfet.

jord på maten omtales som ekstra krydder, og
innsekter som proteiner.
du tror du er blitt brun og fin på leir – helt til
du kommer ut av dusjen.
du må lukte deg til hva de ulike gjenstandene i
bunnen av sekken en gang var.
du vet hvor røykvenderen er.

du anser å slå sammen soveposene som det
mest romantiske i verden.
oppvasken i ny og ne kan bestå av å slikke rent
bestikket.
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NÆRTUR

Silje Høysæter og Carl-Frederic Salicath i Speiderenredaksjonen utforsket nærmiljøet i Oslo, og dro på
kanotur på Akerselva.

Tekst: Silje Høysæter • Foto: Alexander Vestrum

I UKJENT
FARVANN
Som skikkelig speidernerd er det
lett å tenke at nærmiljøet allerede
er ferdig utforsket, og at nye og
spennende turopplevelser krever
lang reise, mye penger og god tid.
Men gjør det egentlig det?

Få ting er så lett tilgjengelige som stedet du bor
på, men kanskje har du aldri tenkt på at det er
mulig å utforske kjente steder på helt nye måter?
Speideren-redaksjonens egne speidernerder tok
utfordringen, og utforsket Oslo. Ikke til fots, ikke i
bil og ikke en gang ved hjelp av en Citysightseeingbuss skapt for formålet. Nei, vi dro med oss
kanoen til Akerselva, Oslos klukkende pulsåre
for den industrielle revolusjonen i Norge og, ikke
minst; skillet mellom øst og vest i hovedstaden
vår.
Vi oppdaget fort at kanohjul er et helt OK
hjelpemiddel. Akerselva består av overraskende
mange hindringer i form av oppdemminger og
stryk fordelt på ni kilometer og 150 høydemeter.
Som byelver flest er den heller ikke gullende ren.
– Akerselva består ikke akkurat av drikkevann,
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humrer Carl-Frederic Salicath, følgets navigatør,
og fortsetter: – Når man driver med urban
elvepadling, er faktisk ønsket om å gå rundt enda
mindre enn til vanlig, så kartlegging av vanskelige
områder på forhånd er en viktig nøkkel til suksess.
Akkompagnert av munnspilltoner, og med et
selv-oppdatert bykart, nistepakke og det norske
flagget omhyggelig gaffateipet fast til kanoens
innbilte akterstag, drev vi dermed fredelig nedover
elven, blant badeløver(!) og et representativt utvalg
av byens fugleliv – til stor glede for skuelystne
fotgjengere.
– Det viktigste å tenke på når man skal utforske
et allerede kjent område på en ny måte er å være
kreativ, forklarer Carl-Frederic, mens han lar
padleåren ta et tak i elvevannet som nå har fått en

ny og interessant konsistens.
– Vi valgte å se byen fra en helt annen vinkel ved
hjelp av kano, men her er det bare fantasien som
setter grenser, avslutter han, og undrer på om
dresinhaik kan være et interessant eksperiment til
neste prosjekt.

Huskeliste for urban vann-sightseeing

• Kartlegg på forhånd vanskelige eller farlige områder
som stryk, tunneler og oppdemminger. Legg en plan for å
passere disse.
• Kanohjul er gull verdt. En bil for å frakte kanoen til både
start og endepunkt er heller ikke til å forakte. Og husk at
disse stedene kan være langt fra hverandre. Det tar lang
tid å komme opp en elv dersom du må bære forbi stryk
store deler av strekningen.
• Det skal være kos å være på tur, enten du smører en
durabelig matpakke, eller satser på å legge til kai hos en
restaurant underveis.
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TEMA

SPEIDERQUIZ
En speidernerd kan sin speiderkunnskap.
Sjekk hva du kan i denne speiderquizen.
Tekst: Alexander Vestrum

FRILUFTSLIV
1. Fra hvilken dato gjelder det
generelle bålforbudet?
oo A. 15. april.
oo B. 15. mai.
oo C. 15. juni.

2. Hvor er det lov å slå opp telt
uten spesiell tillatelse?
oo A. Hvor du vil.
oo B I utmark.
oo C. I skogen.

3. Hva er drivstoffet i brenneren
til et stormkjøkken?
oo A. Parafin.
oo B. Bensin.
oo C. Rødsprit.

4. Hvor langt må du være unna
et hus for å overnatte uten
spesiell tillatelse?
oo A. 50 meter.
oo B. 150 meter.
oo C. Ute av syne.

5. Ved isete løyper og 5
minusgrader, hva du skal du
smøre fjellski med?
oo A. Blå ekstra-voks.
oo B. Grønn voks.
oo C. Blått klister.

6. Hva er vanlig målestokk på
norske turkart (M711)?
oo A. 1:20 000.
oo B. 1:50 000.
oo C. 1:100 000.

7. På et 400-graders kompass,
hvor mange grader er vest?
oo A. 100.
oo B. 270.
oo C. 300.

8. Hva er den vanligste
tresorten i Norge?
oo A. Gran.
oo B. Furu.
oo C. Ask.

9. Hvilken breddegrad ligger
Oslo omtrentlig på?
oo A. 52 grader nord.
oo B. 60 grader nord.
oo C. 71 grader nord.

10. Hva heter NSFs hytte ved
Haugastøl i Hol kommune?
oo A. Solstølen.
oo B. Solgløtt.
oo C. Solvang.

BADEN-POWELL
1. Hva sa Robert Baden-Powell
at man skal legge igjen på en
leirplass?
oo A. Ingenting og en takk til
eieren.
oo B. Tørr ved.
oo C. Utstyr som kan glede
andre.

2. Når fikk Baden-Powell Nobels
fredspris?
oo A. 1949.
oo B. 1963.
oo C. Aldri.

3. Hvor holdt Baden-Powell den
første speiderleiren?
oo A. Brownsea Island.
oo B. Gilwell Park.
oo C. Cape Town.

4. Hva het kona til Robert
Baden-Powell?
oo A. Christina.
oo B. Olivia.
oo C. Olave.

5. Hvem var Robert BadenPowell oppkalt etter?
oo A. Jernbaneingeniøren Robert
Stephenson.
oo B: Faren.
oo C. Onkelen som døde i slaget
ved Trafalgar.

6. Hva var Baden-Powells tittel
på den første speiderboka?
oo A. «Scouting for dummies».
oo B. «How to scout».
oo C. «Scouting for boys».

7. Hvilken grad oppnådde
Baden-Powell i det britiske
militæret?
oo A. Oberstløytnant.
oo B. Generalløytnant.
oo C. General.

8. Hva er Lord Robert BadenPowells kallenavn?
oo A. L-B-P.
oo B. R-B-P.
oo C. B-P.

9. Hvilket år besøkte BadenPowell Kristiania, som da var
navnet på Oslo, der han blant
annet deltok i en parade på
Tullinløkka?
oo A. 1901.
oo B. 1911.
oo C. 1921.

10. Hvor tilbrakte Robert BadenPowell sine siste leveår?
oo A. Kenya.
oo B. Sør-Afrika.
oo C. Skottland.

Kilder: Tidligere NM-oppgaver i Speiderbasen.no, speiding.no, landsleir.no, Speiderhistorisk leksikon, Wikipedia.

23

SPEIDERHISTORIE

SPEIDING I DAG

SPEIDERFERDIGHETER

1. Når ble det første NM i
speiding arrangert?

1. Hva er Scouts’ Own?

1. Med hvilken knute bør du skjøte
to tau med ulik tykkelse?

oo A. 1972.
oo B. 1985.
oo C. 1989.

2. Når ble Norsk SpeiderguttForbund og Norsk
speiderpikeforbund slått
sammen?
oo A. 1963.
oo B. 1975.
oo C. 1978.

3. Hvor mange speiderlandsleire
har Norges speiderforbund
hatt etter sammenslåingen?
oo A. Sju.
oo B. Ni.
oo C. Elleve.

4. Hvem sang landsleirsangen
«Jeg er fri» under fri:05?
oo A. Bjørn Eidsvåg.
oo B. Ane Brun.
oo C. Vibeke Saugestad.

5. Hvilken landsleir ble rammet
av kraftig oversvømmelse?
oo A. Åsnes - 1981.
oo B. Notodden - 1985.
oo C. Skaugum - 1989.

6. I hvilken norsk by var
forfatteren Torbjørn Egner
speider som ung?
oo A. Kristiansand.
oo B. Kardemomme By.
oo C. Oslo.

7. Når ble Norges
speiderpikeforbund stiftet?
oo A. 1921
oo B. 1926.
oo C: 1931.

8. Hvor var NSFs første
landsleir?
oo A. Åsnes.
oo B. Åndalsnes.
oo C. Ålesund.

9. Hvem har skrevet teksten til
den norske speiderbønnen?
oo A. Kjell Melhus.
oo B. Christian Dons.
oo C. Hans Møller Gasmann.

10. Hva står WAGGGS for?
oo A. World Armada of Girls
Guides and Girl Scouts.
oo B. World Army of Girl Guides
and Girl Scouts.
oo C. World Association of Girl
Guides and Girl Scouts.

oo A. Speidergudstjeneste.
oo B. Leirbålsprat.
oo C. Bønn for speidere.

2. Er Norges speiderforbund
åpent for andre religioner
enn kristendom?
oo A. Nei.
oo B. Ja, men bare islam.
oo C. Ja, for alle.

3. Hva heter bydelen der
landsleiren Stavanger 2013
ble holdt?
oo A. Tasta.
oo B. Madla.
oo C. Hundvåg.

4. Hva var slagordet til
Stavanger 2013?
oo A. We Can Do It!
oo B. Kjempeimponerende!
oo C. Ganske imponerende!

5. Hva het landsleirsangen
under Stavanger 2013?
oo A. «Just Do It».
oo B. «We Got What It Takes».
oo C. «Around The Campfire».

6. Hva er navnet på
speiderskuta som NSF eier?
oo A. Mohawk.
oo B. Havbraatt.
oo C. Christian Radich.

7. Hva slags dyr er Bagheera i
«Jungelboken»?
oo A. Elefant
oo B. Tiger
oo C. Panter.

8. Hva er speidernes valgspråk?
oo A. «Jeg lover etter beste
evne».
oo B. «Vær beredt – alltid
beredt».
oo C. «Speidere i alle land, forén
dere».

9. Hva heter dagens speidersjef?
oo A. Knut Slettebak.
oo B. Jens Morsø.
oo C. Solveig Schytz.

10. Hvor holder Norges
speiderforbund til?
oo A. Øvre Vollgate 9, Oslo.
oo B. Tredalen leirsted, Hvaler.
oo C. St. Olavs gate 25, Oslo.

oo A. Båtmannsknop.
oo B. Kjerringknute.
oo C. Flaggstikk.

2. Hva er forholdstallene i
lengderetningen på det norske
flagget?
oo A. 6-2-1-2-6.
oo B. 6-1-2-1-12.
oo C. 12-1-2-1-6.

3. Når feires St. Georgsdagen?
oo A. 22. februar.
oo B. 23. april.
oo C. 25. oktober.

4. Hvilket uttrykk bruker vi på
vindstyrken når den har en
hastighet på 20 meter per sekund?
oo A. Sterk kuling.
oo B. Full storm.
oo C. Orkan.

5. Hvilken av paragrafene i
speiderloven lyder «En speider er
en god venn»?
oo A. §1.
oo B. §4.
oo C. §7.

6. Hvor stor del av flaggstangen skal
være over flagget når vi flagger på
halv stang?
oo A. 1/3.
oo B. 1/2.
oo C. 1/4.

7. Hvilket språk stammer ordet
kajakk fra?
oo A. Gresk.
oo B. Grønlandsk.
oo C. Samisk.

8. Hva heter Norges tredje høyeste
fjell?
oo A. Store Skagastølstind.
oo B. Store Styggedalstind.
oo C. Store Skarstinden.

9. Hva er riktig forhold mellom
kompresjoner og innblåsinger ved
hjerte-lunge-redning?
oo A. To kompresjoner, 30
innblåsinger.
oo B. 30 kompresjoner, 30
innblåsinger.
oo C. 30 kompresjoner, to innblåsinger.

10. Hvilket land gikk inntektene fra
Speideraksjonen til i år?
oo A. Malawi.
oo B. Myanmar.
oo C. Moldova.
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SPEIDEREN TESTER

Simen Neteland fra
Norheimsund
bruker gaffateip
til mye, for
eksempel vest
og tøfler.

ER INGEN FLEIP!
«Hvis du ikke klarer å fikse det med gaffa, har du rett og slett ikke brukt
nok», sies det. Men hvor får du best – og mest – teip for penga?
Tekst og foto: Alexander Vestrum

Den sterke vevteipen, som det på bedre norsk kan
kalles, funker godt til å reparere ting, enten det er
slanger som er lekk, eller gnagsår – hvis du ikke
har annet for hånden! Når Speideren har testet
teipen, teller blant annet pris per meter, og hvor
sterkt limet er.

Vest og tøfler

På landsleiren Stavanger 2013 traff vi roveren
Simen Neteland fra Norheimsund, Hordaland
krins. Han har laget seg vest av gaffateip!
– Det gikk med cirka halvannen rull, kunne
Simen fortelle. Han har i tillegg laget tøfler av den
sølvfargede teipen.

Navnet

Navnet gaffa kommer av «gaffer», som er

Clas Ohlson

Produkt: Stokvis vevteip
Pris/lengde per rull: 99
kroner/50 meter
Pris per meter: 1,98 kroner
Vurdering: Ganske prisgunstig teip med god lengde
per rull.

Biltema

Produkt: Biltema vevteip
Pris/lengde per rull: 79
kroner/50 meter
Pris per meter: 1,58 kroner
Vurdering: Den teipen i
testen som gir mest verdi
for pengene. Virker til å ha
enda litt kraftigere lim enn
et par av de andre.

elektrikeren på et filmsett. Når en kabel må festes,
enten av sikkerhetsgrunner eller for ikke å komme
med på opptaket, blir den «gaffet». Gaffateipen er
en variant av duck tape, eller duct tape, oppfunnet
av firmaet Revolite. Firmaet var en del av gigantkonsernet Johnson & Johnson i 1942 for militær
bruk, ifølge Wikipedia. Den kanskje viktigste
forskjellen på de to er at gaffa ikke etterlater
limrester når den fjernes.

Best design

Den berømte britiske fotografen David Bailey trakk
fram gaffateipen da han av avisa The Guardian ble
spurt hva som var den best designede tingen.
– Jeg liker å ha ting enkelt. Jeg har ingen regler
for design. For meg er gaffateip den best designede
tingen i verden, sa han.

Jernia

Produkt: Scotch 3M
lerretsteip
Pris/lengde per rull: 99
kroner/9 meter
Pris per meter: 11 kroner
Vurdering: Testens dyreste
teip. God kvalitet, men skal
du «gaffe» mye, blir det fort
dyrt.

Speider-sport

Produkt: Gorilla Tape
Pris/lengde per rull: 95
kroner/11 meter
Pris per meter: 8,63 kroner
Vurdering: Dette er teipen
med den kuleste innpakningen og det sterkeste
festet. Ikke akkurat den
billigste i testen, men
kvalitet og egenart har den!
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LAG EN MORSEBLINKER
OG EKSPERIMENTER
MED LYS OG VANN
På landsleiren bidro flinke rovere til at kveldsaktivitetene «Elektronikkbyggesett» og «Reve- og skattejakt» ble en suksess. Nå kan du teste ut deg
selv eller speiderne dine med å lage en morseblinker til JOTA/JOTI!
Tekst: Einar Andreas Øvreness

Søk på ordet «morseblinker» i Speiderbasen for å
finne byggebeskrivelsen, og finn lysdiode, motstand
og batteri på nærmeste kjøpesenter. Morseblinkere
bygger dere etter beskrivelsen, og når den er
komplett kan dere prøve dere på følgende:
Kommuniser ved hjelp av lys:
Når morseblinkeren brukes til å sende morsetegn,
bestemmes hastigheten av hvor fort man kan sende
og hvor fort motparten kan ta imot. Blinkende lys
brukes også til andre former for kommunikasjon,
blant annet i fiberoptiske kabler som del av tilkobling
til internett. Lys gjennom en fiberoptisk kabel
reflekteres mellom ytterkantene av lyslederen på
grunn av måten glasset er laget på.
Lek med vann er gøy:
Prøv å endre retningen på lysstrålen ved å lede lyset
på langs gjennom en vannstråle! Når vannstrålen er
hel, vil lyset følge med, enten om vannstrålen bøyes
nedover av tyngdekraften, eller til siden ved hjelp av
statisk elektrisitet. Morseblinkeren bør puttes i en
vanntett, men gjennomsiktig plastpose før du putter
den i vann. Statisk elektrisitet får du lett ved å gni
en kam eller ballong på en ullgenser. Hold kammen/
ballongen tett på vannstrålen, men ikke helt inntil.

Fakta

• JOTA/JOTI betyr «Jamboree on the air» og «Jamboree
on the Internet», og betyr at speiderne har radio- og
Internettkontakt over alle landegrenser.
• JOTA/JOTI arrangeres helgen 19.-20. oktober. Se www.
jotajoti.no/2013/ for mer informasjon.
• I Norges speiderforbund har vi et Nettverk for
radiospeiding.
• Radiospeiding er kommunikasjon og elektronikk tilpasset
speideraktiviteter, og Nettverk for radiospeiding skal være
til inspirasjon for alle som har interesse for radiospeiding.

Prøv ut:
Virker det like godt gjennom en vannslange, eller
er luften rundt vannstrålen nødvendig for å få til
refleksjon og lede lyset fram? På JOTA/JOTI kan
det hende dere har en radioamatør med HF-radio.
Hvordan har det seg at radiobølger sendt ut tusenvis
av kilometer avgårde kan mottas hos dere, når
horisonten er mye nærmere? Spør radioamatøren om
å få høre på noen som kommuniserer med morse på
radio. Klarer dere å henge med i svingene? Hører dere
andre måter å skrive til hverandre på? På JOTA/JOTI
kan det hende at du blir bedt om å bokstavere navnet
ditt, enten du snakker med noen på amatørradio,
eller på Internett. Da kan du bruke det fonetiske
alfabetet. Det er lurt å si navnet ditt helt vanlig både
før og etter at du bokstaverer det med det fonetiske
alfabetet. Dette gjør det lettere for dem som hører på
å forstå hva du heter.
Tips: Både morsealfabetet og det
fonetiske alfabetet finnes på
Speiderbasen. Der finner dere også
rovermerket «PMR-radio», som
gjerne kan gjennomføres før eller i
forbindelse med JOTA/JOTI.

• Radiospeiding kan du holde på med gjennom hele året,
ikke bare i forbindelse med JOTA/JOTI.
• Moderne kommunikasjon er langt mer enn bare å prate i
radio, og samtidig er programmering og virtualisering en
forlengelse av tidligere tiders håndarbeid med loddebolt
(et verktøy som brukes til å mekanisk og elektrisk
forbinde to metalliske overflater). Her er det bare å slippe
kreativiteten løs!
• Koordinator for Nettverk for radiospeiding er Einar
Andreas Øvreness.
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Dette er hva Speidermuseet er aller mest stolt
av å ha: Baden-Powells skissebok fra turen til
Norge med nevøen Donald i 1912.

I skisseboka skriver og tegner Baden-Powell fra oppholdet i
Norge i 1912. Blant annet bodde de på seteren Finstad ved
Atna i Østerdalen.

SPEIDERMUSEETS
LILLE, STORE SKATT
På bordet foran oss ligger noe som er 101 år gammelt – og helt
unikt: Lord Robert Baden-Powells skissebok fra fjellturen i Norge.
Tekst og foto: Alexander Vestrum

Vi har bedt vertskapet ved Speidermuseet finne
fram det flotteste, mest spesielle og dyrebare de
har i samlingen. Ved en safe på kontoret fikler
Trond Hoel med kodelåsen. Det er langt fra
hver dag denne «skatten» finner veien ut av sitt
gjemmested. På andre forsøk åpnes låsen, og Trond
kommer ut med den lille esken som rommer den
godt beskyttede boka.

Besøkte Østerdalen

Skisseboka bærer tittelen «Norway with Donald
1912» og er fra da speidergrunnlegger Robert
Baden-Powell besøkte blant annet Østerdalen dette
året sammen med nevøen Donald Baden-Powell.

Speidermuseet

• Speidermuseet ligger i Storgata
3 i Oslo sentrum.
• Det er åpent hver tirsdag kl.
10-15, men kan også åpnes
andre dager etter avtale.
• Speidermuseet dokumenterer og

Boka har museet fått i gave fra Norges
speiderforbund.
Hver tirsdag mellom 10 og 15 holder museet, som
ligger i Storgata i Oslo, åpent. Men også utenom
disse tidene er det mulig å få omvisning. Ta
kontakt to uker på forhånd, er rådet, selv om Trond
har holdt omvisninger på langt kortere varsel.
– Det var noen speidere fra det tidligere Jugoslavia
som ringte og ville se museet. Jeg var der nede på
ti-femten minutter og holdt en omvisning på to
timer. Det er noe av det fineste jeg har vært med
på, forteller Trond. Som etterpå kom hjem til en
middag som hadde rukket å bli kald.

formidler historien til den norske
speiderbevegelsen fra den
startet i 1911 og fram til i dag.
• Samlingen inneholder 33 000
gjenstander.
• Den faste utstillingen gir et
innblikk i speiderbevegelsen,

illustrert med leirutstyr, drakter,
foto og tegninger.
• Speidermuseet ble stiftet 28.
november 1987 av de, den gang,
tre speiderforbundene og St.
Georgs Gildene.
• På nett: www.speidermuseet.no
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Se videoreportasje på speiding.no
Stemningen blir temmelig høytidelig når Trond Hoel åpner esken og finner fram Robert Baden-Powells skissebok fra norgesturen i
1912. Odd Fjeldstad og Doris Bjerke følger spent med.

25 år med museum

Museet fylte 25 år i fjor, og utstillingene er gjerne
tilpasset det som er tema for bladene det gir ut.
Akkurat nå handler det om sammenslåingen av
de to forbundene som ble Norges speiderforbund
i 1978 – og da aller mest om samarbeidet som var
før dette skjedde.
I tillegg jobber Speidermuseet med
et prosjekt kalt «Speiderminner»,
der speidere helt opp i 90-årsalderen
intervjues på lydopptak– mange av dem
med minner fra speiding helt tilbake på
1920-tallet.
– Vi har 33 000 gjenstander, men vi
mangler menneskene, forteller Doris
Bjerke ved Speidermuseet.
Mens Speideren er på museet, ringer
telefonen. Det er fra 1. Lillesand, som
skal snart feire 100-årsjubileum, og vil
låne noen speiderhistoriske gjenstander
til feiringen.

På nett

Speidermuseet er ikke bare i lokalene i Oslo
sentrum. Også på nettsiden speidermuseet.no kan
du finne mange historier, bilder og videoer. I tillegg
kommer det hyppige oppdateringer på facebook.
com/speidermuseet.

Trenger gruppen eller troppen din penger?
– Skal dere på tur eller leir?
– Trenger dere nytt utstyr?
Produktene fra dugnaden.no kan dere selge
videre med fortjeneste på kr 100,- pr. salg.
Hos oss får dere høykvalitets toalettpapir og
tørkeruller samt esker med meget god kaffe.
Gå inn på www.dugnaden.no og les mer om
hvor lett vårt opplegg fungerer.
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Foto: Iver Gjendem

BJØRN-ÅGE RØSAND
Murer med svennebrev og daglig leder for Oslo Bad. Har vært
med i programmet Sinnasnekker’n. Er dessuten speider og
ivrig skikjører.
1.– For meg er godt håndverk noe jeg er stolt av. Når
arbeidsdagen avsluttes, har vi bygget noe som kommer
til å stå i mange år, gjerne med noen fine detaljer
som er unikt for akkurat denne jobben. Det skal være
presist utført. Et godt håndverk avhenger også at
håndverkeren har kunnskap og evne til å sette seg inn
i utfordringer som dukker opp underveis og løse dem
på en trygg og god måte.
2.– Speidere som ønsker å bli flinke håndverkere, må
jobbe mye med praktiske oppgaver, både på speiderleir
og i andre sammenhenger. Det kan være å bygge
leirportaler eller mekke på egen sykkel. Du må aldri
være redd for å prøve på nye ting, og aldri gi opp.
Forsøk heller å finne en løsning, enten ved å spørre
noen, eller ved å lese i bøker, eller ved søk på Internett.
Slik kan du hele tiden lære nye ting som du senere får
bruk for i andre sammenhenger. Når du etter hvert
setter sammen alle de praktiske erfaringene, blir det
hele tiden lettere å finne løsninger og lære seg nye ting.

EKSPERT VS. SPEIDER
VIDAR NERGÅRD
Knivmaker på hobbybasis og speiderleder i 1.
Lørenskog 3, Romerike krets.
1.– Godt håndverk er mye. For noen er
form og farge veldig viktig, for andre er
funksjonalitet viktig. En nybegynner kan
gjøre godt håndverk, og det samme kan
en viderekommen, men med forskjellig
vanskelighetsgrad. Til syvende og sist tror
jeg godt håndverk er når man skjønner at
håndverkeren har lagt sin sjel i arbeidet sitt.
2.– En speider kan kontakte husflidslaget,
eldre folk eller foreldre og spørre om de kan
hjelpe. Når man driver med håndverk, er
det viktigste for speiderne og lederne at de
har tålmodighet med seg selv og hverandre.
Det er viktig å ikke stille for strenge krav til
seg selv og det man lager. Selv føler jeg meg
fortsatt som en nybegynner som har holdt på
med kniver i flere år.

Foto: IPrivat

1. Hva er godt håndverk?
2. Hva kan en speider gjøre for å bli en god håndverker?
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PIMP MY PINNEBRØD
Pinnebrød er en turklassikker, ofte servert svidd utenpå og rått
inni. Her er tips og triks for et bedre pinnebrød.
Tekst og foto: Espen Willersrud

Vi starter med en klassisk pinnebrøddeig som
utgangspunkt:

Oppskrift:

500 g mel, bruk gjerne inntil halvparten grovt mel
3 ts bakepulver
3 ss sukker
1 ts salt
1 dl matolje, olivenolje eller
smeltet smør
Ca. 2 dl vann
Bland alt det tørre, tilsett
vann og smør eller olje,
og bland godt til deigen
har en fin og litt klissete
konsistens. Da er det
mulig å forme den til
emner som du kan strekke
og tvinne rundt en pinne.
Spikk av barken på pinnen der
du skal surre brødet rundt. Slik
forbereder du et klassisk og enkelt
pinnebrød.

Med skinke og ost

Skinke og ost beveger pinnebrødet i
retning mot pizza, og gjør det, ikke
minst, til litt mer mat. Skinke og ost
hakker du i små terninger eller biter.
Bland dette i det tørre, ha deretter i
vann og fett. Tilsett gjerne også litt
oregano og/eller basilikum i deigen.

Oliven og soltørket tomat

Oliven og soltørket tomat gir deg et pinnebrød
med god smak inspirert av sydligere breddegrader.
Del opp oliven og soltørket tomat i 1-2 cm store
biter og bland det i det tørre. Bruk
olivenolje fremfor matolje eller
smør i denne deigen. Når deigen
er ferdig surret på pinnen
strør du litt havsalt over
pinnebrødet. Dropp evt.
saltet i selve deigen, siden
tomater, oliven og havsalt
gjør det salt nok!

«Pølse i slåbrok»

Grill først pølsa litt på
pinnen før du snurrer
pinnebrøddeigen rundt
denne. Vips har du ferskt og
varmt pølsebrød, ofte omtalt
som «Pølse i slåbrok»
STEKETIPS
Vær tålmodig og
vent til flammene
er borte, og bålet
har gode og
varme glør. Hold
pinnebrødet unna
flammene, og vri
brødet sakte rundt
mens det stekes.

Sukker og kanel

Hva med et dessertpinnebrød?
Bruk 2 dl smør fremfor matolje
eller olivenolje, og bruk da også noe
mindre vann. I deigen tilsetter du en
spiseskje kanel og perlesukker etter
smak. Rull gjerne pinnebrødet i en
blanding av perlesukker og kanel før
pinnebrødet stekes.
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MEKTIGE
NATUROPPLEVELSER
Tekst: Silje Høysæter • Foto: Morten Ødegaard

Stegjernene skjærer seg ned i underlaget, og
pjolterisen knaser. Rundt oss er det blåis på alle
kanter, og vi beveger oss sakte, men sikkert opp
brefallet. Det klirrer i snøankere, isskruer og
karabinere idet isøksen hogges stødig inn i
neste utfordring på veien. Det er ikke farlig, så
lenge man farer varlig, sier en, mens taulaget
forserer en dyp bresprekk.
En uke på brekurs gav mektige
naturopplevelser og førstehånds kjennskap
til en rekke dingser – perfekt for
utstyrsfriken. Men også hyttekos på en av
DNTs mest utilgjengelige hytter la listen
for stemningen. Vi bakte brød, slo yatzy
og studerte den mystiske, tåkelagte breen
gjennom vinduene på Demmevasshytta mens vi
konkluderte med at dette, det gir mersmak!

Brekurset foregikk på Hardangerjøkulen.

Einar Hilding og Kristoffer Nilsson på vei
opp den oppsprukne isen i brefallet.
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Sondre Lura prøver seg på isklatring.

På isbre er det
heldigvis ikke
flaut å dukke
opp i samme
antrekk.

Thomas Johansen oppover bresprekken.
det du trives med
- der du trives

Praktiske turartikler for alle speidere !
www.eagleproducts.no

Popkornkjele.
Sammenleggbart håndtak for
kvist over bål aktivitet.
Vekt 297 g inkl. rist. Volum 1,5 L.
Art.LW296

Art.ST350

Silje Høysæter
(f.v.), Trygve
Grana, Christopher
Nørholmen og Anne
Øverland Sortedal i
Team Karabin.

Speiderkoppen, originalen.
Vekt 74 g.
Sprekkgaranti.
Art.LF40

Trefjøl m/integrert kniv.
Leveres i to str.
24 x 12 cm og 34 x 18 cm.
Vekt 185 g og 565 g.
Art.TW62320

Army-kniv, vekt 150 g.
Består av:
kniv, skje, gaffel, hermetikkåpner
samt etui for belte.
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Norges speiderforbunds
ressursgruppe mot seksuell
trakassering og overgrep.
Fra venstre: Eirik Rosø,
Anne Bagge-Skarheim,
generalsekretær Jens Morsø,
Inger Lise Bergin Hansen og
Monica Cecilie Kaldefoss.

HAR OPPRETTET
RESSURSGRUPPE

Norges speiderforbund har opprettet en ressursgruppe med fire medlemmer som skal gi råd og støtte til forbundets ledelse i håndtering av
saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep.
Tekst: Ragnhild Langeland

I juni hadde de nyoppnevnte medlemmene i
ressursgruppa sitt første møte sammen med
generalsekretær Jens Morsø. De som er med i
gruppa er: Anne Bagge-Skarheim, Eirik Rosø, Inger
Lise Bergin Hansen og Monica Cecilie Kaldefoss.
Medlemmene er oppnevnt av Speiderstyret for en
periode på henholdsvis fire og to år.
Ressursgruppen skal fungere som en rådgiver og
støtte for forbundets ledelse i håndtering av saker
som omhandler seksuell trakassering og overgrep.
– Saker om grenseoverskridende adferd eller
seksuelle overgrep er ofte så komplekse og
omfattende at det krever store menneskelige og
tidsmessige ressurser å håndtere dem. Det er

derfor vi ønsker å ha en fortrolig gruppe som kan
bidra til en sikker og solid håndtering av slike
saker, og som kan brukes til sparring og evaluering
etter hendelser, sier generalsekretær Jens Morsø.
I tillegg til håndtering av saker, skal ressursgruppa
gå gjennom og gi forslag til relevante endringer i
forbundets lover og regler, samt retningslinjer og
informasjon på forbundets nettsider som berører
tema. De skal også gi innspill til utarbeiding
av materiell om temaet til daglig bruk for
speiderledere.
På speiding.no kan du lese mer om medlemmene i
den nyopprettede ressursgruppen.

SVAR PÅ SPEIDERQUIZ PÅ SIDE 22 TIL 23
Friluftsliv
1: A
2. B
3. C
4. B
5. C
6. B
7. C
8. A
9. B
10. A

Baden-Powell
1. A
2. C
3. A
4. C
5. A
6. C
7. B
8. C
9. B
10. A

Speiderhistorie
1. C
2. C
3. B
4. C
5. B
6. C
7. A
8. A
9. C
10. C

Speiding i
dag
1. A
2. C
3. B
4. C
5. B
6. B
7. C
8. B
9. A
10. C

Speiderferdigheter
1. C
2. B
3. B
4. A
5. B
6. A
7. B
8. A
9. C
10. B
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JENTER TAR LEDELSEN
FOR FRED OG SIKKERHET
Norges speiderforbund samarbeider med Liberia Girl Guides
Association. Her forteller Nina Rones hvorfor jentespeiding er så
viktig i et land som Liberia.
Tekst og foto: Nina Rones

I 14 år ble Liberia herjet av en av de mest
brutale krigene verden har sett. Den førte med
seg etnisk rensing, uhemmet vold mot sivile,
tortur, massevoldtekter og tvangsrekruttering av
barnesoldater.
Leymah Gbowee, mottaker av fredsprisen i 2011
sammen med Liberias president Ellen Johnson
Sirleaf, var selv offer og flyktning fra krigen. Hun
hadde tatt et kurs i behandling av traumatiske
opplevelser, og gikk derfor i gang med å behandle
barnesoldater som hadde klart å flykte. I denne
jobben fikk hun krigens lidelser nært innpå seg.
Hun så hvor ødelagt barna og fremtiden deres var
blitt, og konkluderte: noe må gjøres for å stanse
grusomhetene! «Krigen ødelegger våre barn, og det
er mødrene som må stoppe galskapen». Med dette
budskapet klarte hun å samle Liberias kvinner, på
tvers av religion og etnisitet, til en masseprotest mot
krigen.
Kvinnenes masseprotest førte til at krigsherrene
innledet fredsforhandlinger. Forhandlingene trakk ut
i ukevis, uten tegn til fremskritt. Til slutt okkuperte
kvinnene bygningen hvor forhandlingene fant
sted. De truet med å kle seg nakne hvis mennene
som deltok i forhandlingene forlot bygningen uten
å ha kommet frem til en fredsavtale. Dette hadde
virkning fordi man i denne regionen trodde at
det å se gifte og eldre kvinner uten klær førte til

forbannelse. Dermed ble en fredsavtale undertegnet i
august 2003. Liberias kvinner hadde klart å sette en
stopper for krigen. Ellen Johnson Sirleaf ble valgt til
Liberias første kvinnelige president.
Presidenten gikk straks i gang med å gi
medbestemmelsesrett til landets kvinner. Under
hennes ledelse ble Liberia det første utviklingslandet
som lanserte en egen handlingsplan for å oppfylle
visjonene i FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred
og sikkerhet. I denne resolusjonen understrekes
betydningen av å involvere kvinner i arbeidet med å
forebygge, håndtere og løse krig og konflikter.
Johnson Sirleaf og hennes regjering anser The
Liberia Girl Guides Association (LGGA) som en
viktig partner i arbeidet med å utdanne og trene
Liberias unge jenter og kvinner til å ta ledelse og
ansvar for fred, sikkerhet og gjenoppbygging av
landet. Blant annet har presidenten kjøpt drakter
til speiderne slik at de kan være synlige forbilder og
ledere i samfunnet. Jentespeiderne inviteres også
til myndighetenes arrangementer og mottakelser
av internasjonale gjester. LGGA har en høy status
i Liberia, og etterspørselen etter aktivisering,
utdanning og ledertrening i regi av speiderbevegelsen
er enorm. Dette gir igjen et stort behov for trening
av nye speiderledere. Norges speiderforbund håper å
kunne bidra i dette i årene fremover.

Jentespeiderne
er viktige
i Liberia
og har
en høy
status.

ALT EN
SPEIDER
TRENGER!
facebook.com/Speidersport
NETTBUTIKK: www.speider-sport.no
NYHETER OG HJELP:

450,–

Speiderskjorte
Økologisk og Fairtrademerket bomull

30,–
85,–

Skjerfknute
Lær

Speiderskjerf
Økologisk og Fairtrademerket bomull

339,–

699,– 849,–

799,– 849,–

299,–

Norges speiderforbund

Alltid beredt / Helle Gaupe

Alltid beredt • Helle Dokka

Opptil 125 cm • sort og brun farge

Speiderboka

Lederkniv

Foldekniv

Lærbelte

199,–

229,–

1 699,–

459,–

Alltid beredt / Camelbak • 6 dl

Alltid beredt / LightMyFire

BioLite • 935 gram • 2–4W / 5V

GSI • 8 kopper

Drikkeflaske

Matboks

Brenner med USB-lader

Kaffekjel

179,–

279,–

599,–

BLÅ er NSFs profilplagg • Innsvingetog rettmodell • Økologisk- og Fairtrademerket bomull

BLÅ er NSFs profilplagg • Innsvingetog rettmodell • Økologisk- og Fairtrademerket bomull

BLÅ er NSFs profilplagg • Innsvingetog rettmodell • Laget av resirkulerte
tomflasker

T-skjorte

Piké

Fleecejakke

Design: Iver Gjendem / Formtor AS

399,– 449,–

449,– 579,– 849,– 999,– 799,–
Tynn ullgenser

Ulljakke

Turbukse

Speiding kler meg / Woolpower
Unisex-modell

Speiding kler meg / Woolpower
Unisex-modell

Speiding kler meg / Woolpower
Unisex-modell

BLÅ er NSFs profilplagg •
Laget i polyester/bomull

Tynn ullt-skjorte

Når vi handler i Speider-sport handler vi i vår
egen sportsbutikk. Nettbutikken er heleid
av Norges speiderforbund og alt overskudd
går tilbake til speiderarbeidet i Norge.

149,– 199,– 179,–
Kartmappe

Turkart

Alltid beredt • vanntett

Statens kartverk

Vi selger sovepose og liggeunderlag samt
annet tur- og leirutstyr, Aftertur-kolleksjonen,
landsleir-produkter, merker og mange andre
speiderartikler. Velkommen!
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EN OG TO OG TRE
INDIANERE
Endelig var helgen vi alle
hadde gledet oss til kommet
– vi skulle ut på kanotur i fire
dager i Norges flotte natur!
Turlederkurs kano ble arrangert i mai ved Settem/
Mjermen i Aurskog-Høland.
Tekst og foto: Øystein Bøhler og Erling Husby

Ti forventningsfulle og glade padlere og tre
veiledere møtte opp torsdag ettermiddag ved
vannet Setten i Aurskog-Høland. Vi var veldig
spente, både på hva vi skulle lære, og fordi vi hadde
hørt rykter om at det fortsatt var is på vannet,
og at det skulle bades i løpet av turen. Etter noen
bli kjent-leker delte vi oss inn i «stammer» og
kanopar, og padlet dit vi skulle overnatte.

Kameratredning

Morgenen etter våknet vi til flott vær. Vi fikk
lære om kano og åre-typer, og om hvordan man
planlegger en sikker kanotur for speidere og ledere.
Vi lærte også flere fancy padletak, og hvordan
man skal sitte i en kano for å ha mest kontroll.
Etter lunsj og leirriving, padlet vi videre til neste
overnattingsted. På turen fikk vi mulighet til å

teste ut det vi hadde lært, og erfarte fort at takene
må øves på for å sitte skikkelig.
Vel framme på det neste overnattingsstedet fikk
vi beskjed om å lage varm drikke, finne frem
tørre klær, og å passe på at vi ikke hadde noe i
lommene som ikke tåler vann. Vi skulle trene på
kameratredning, og alle måtte bade for å teste
vannet. Isen hadde heldigvis gått og det var
ganske så varmt i vannet (7 grader)! Det viste seg
at tanken på badet var verre enn selve badingen.
Da vi alle hadde fått på oss tørre klær og fått igjen
varmen, lagde vi mat og begynte planlegningen av
neste dag der stammene skulle ta med hverandre
på kanotur.

Fantastisk helg

Lørdagen skulle deltakerne vise hva de hadde lært.
Vi padlet først til en øy. Siden været var som det
ofte er på vannet – vått og vindfullt – ble lekene
vi lekte på veien, «Andejakt i sterk vind» og «Fang
flagget», litt ekstra utfordrende. Etter en god,
varm lunsj, padlet vi til neste overnattingssted
med den andre stammen som ledere. Kanokurset
ble avsluttet med god mat og et koselig leirbål om
kvelden.
Vi hadde en fantastisk helg i vakker, norsk natur.
En hel helg der tid ikke eksisterte. Vi lærte mange
nye ting vi ikke engang visste eksisterte, og fikk
nye bekjentskaper, samtidig som vi storkoste oss
og lekte – det var reine kinderegget! Dette blir en
aldri for gammel til!

Har du lyst til å se flere bilder fra denne og andre
turer – bli venn med Nettverk for friluftsliv på
Facebook: www.facebook.com/friluftsliv
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
For flere kommende arrangementer, gå inn på www.speiding.no/arrangementer.

Foto: Silje Høysæter

Vil du være med
å inspirere andre
speidergrupper til
å bli attraktive? Er
du en engasjert
leder som ikke er
redd for å snakke
med andre ledere,
har minst to års
ledererfaring
fra speiding, og ønsker at flest mulig skal få gode
speideropplevelser? Da bør du sterkt vurdere å bli
med på inspiratorhelg 27.-29. september! Gjennom
inspiratorutdanningen får inspiratorene et bevisst
forhold til hva det er som gjør at en gruppe drives
bra – og hva som gjør at den blir attraktiv. Inspiratorene bruker denne kunnskapen til å identifisere hva
speidergrupper kan ta tak i og gjøre noe med for at
de skal oppleve vekst og fremgang. Les mer på: www.
speiding.no/inspirator/

JOTA/JOTI
Velkommen
til en super
internasjonal
speiderhelg, med
radio- og Internettkontakt over
alle landegrenser!
I oktober går årets
JOTA/JOTI av
stabelen over hele
landet. Benytt sjansen til å prøve noe som du ikke
gjør hver dag – delta på Jamboree On The Air og/eller
Jamboree On The Internet! JOTA/JOTI starter offisielt
lørdag 19. oktober og avsluttes søndag 20. oktober.
Det er viktig å starte planleggingen med å sette opp
hva dere har lyst til å gjøre. Skal dere ha med en
radioamatør, bør dere reservere tiden hos denne.

Foto: Tor Bergersen

Utdannings- og samlingshelg
for Inspiratorene

For hvem: Alle
Hvor: Hele verden
Når: 19.-20. oktober

For hvem: Ledere
Hvor: Leikvinjar
Når: 27.-29. september

Speiderstyret
inviterer alle
krets- og korpsstyrer til toppledermøte 1.-3.
november 2013.
Toppledermøtet
er en strategisk
arena for Norges
speiderforbund.
Her møtes krets- og korpsstyrer med Speiderstyret
og Komité speiding, diskuterer utvikling i forhold til
strategisk plan og får faglig påfyll.

Vil du bidra til å
utdanne speiderledere i Norges
speiderforbund?
Ledertrenerkurset
gir deg muligheten til dette.
Etter fullført kurs
vil du kjenne deg
enda tryggere
på egne evner til å veilede og undervise andre.
Kursopplegget veksler mellom teori og praksis. I
løpet av kurset vil du som deltaker få prøve deg på
veiledning av ulikt slag, og med økende progresjon.
Kurset gjennomføres over to langhelger med en
mellomliggende praksisperiode.

For hvem: Krets- og korpsstyrer
Hvor: Sørmarka, Siggerud (20 min. fra Oslo)
Når: 1.-3. november
Påmeldingsfrist: 15. oktober

For hvem: Ledere over 20 år
Hvor: Ikke fastsatt
Når: 4.-6. april

Foto: Silje Høysæter

Ledertrenerkurs 2014
Foto: Alexander Vestrum

Toppledermøtet høsten 2013
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MEDLEMSINFORMASJON
Som medlem i Norges speiderforbund har du
bestemte rettigheter, muligheter og plikter.
På denne siden har vi samlet en del praktisk
informasjon knyttet til ditt medlemskap.
MEDLEMSFORDELER
• Mange nye venner
• Unik praktisk kunnskap
• Tilbud om å delta på en av landets beste
ledertreninger
• Mange flotte opplevelser på møter og turer
• Medlemsbladet Speideren for din
aldersgruppe fire ganger i året
• Rabatt på leie av flotte speidereiendommer
og speiderbåter
• Gratis medlemsskap i Norske Vandrehjem,
se www.kampanje.hihostels.no/
speiderforbundet
• Ulykkesforsikring som gjelder på reise til og
fra og under alle aktiviteter i regi av gruppe,
krets eller forbund

Silje Høysæter (f.v.), Alexander Vestrum, Espen Willersrud og
Carl-Frederic Salicath er speiderjournalister i Speideren, og de vil ha
flere med seg i redaksjonen.

VI VIL BLI

FLERE!
Silje, Carl-Frederic, Alexander og Espen er
fire av speiderjournalistene og -fotografene
i Speiderens redaksjonsråd. De er fulle av
gode ideer og finner på mange sprell, men
ønsker gjerne flere med seg i redaksjonen.

Kunne du tenke deg å bidra med saker i Speideren?
Liker du å skrive? Er du initiativrik og engasjert i saker
som speiderne vil lese om? Da er det DEG vi ser etter!
Speideren kommer ut fire ganger i året, og redaksjonen
har møte før hver utgivelse hvor vi planlegger neste
nummer. I Speideren skriver vi små og store saker,
alt fra nyheter og intervjuer til aktivitetstips og
faktatekster. Vi dekker også flere arrangementer.
Høres dette interessant ut? Send en e-post til
redaktøren på rl@speiding.no. Vi gleder oss til å bli flere!

MEDLEMSKONTINGENT
Å drive godt speiderarbeid er
ressurskrevende og hadde ikke vært mulig
uten den enorme innsatsen fra alle våre
frivillige ledere. Men vi er også avhengig
av betydelig økonomisk støtte fra stat og
kommune. Størrelsen på denne støtten
er avhengig av hvor mange registrerte
medlemmer Norges speiderforbund har,
det vil si medlemmer som har betalt
medlemskontingenten. Betal kontingenten
innen betalingsfristen. Da unngår du
betalingspåminnelsen. Alle speidere
får medlemskort. For at medlemskortet
skal bli gyldig må du huske å krysse av
for «Kvittering tilbake» eller «Oblat for
medlemskort» ved betaling over Brevgiro
eller via Nettbank. Du får da tilsendt
en oblat fra banken som skal festes på
medlemskortet. Sjekk at du betaler til riktig
kontonummer.
MEDLEMSNUMMERET DITT
Alle medlemmer har et seks-sifret
medlemsnummer. Nummeret står på
kontingentgiroen, medlemskortet og
sammen med adressen på baksiden av
Speideren. Nummeret skal blant annet
oppgis ved henvendelser om endring av
medlemsinformasjon. Ønsker du å melde deg
ut av speideren må du si i fra til din lokale
leder og/eller sende en e-post med navn og
medlemsnummer til nsf@speiding.no.
NORGES SPEIDERFORBUND
BESØKSADRESSE:
St. Olavs gate 25, 0166 Oslo
Postadresse:
Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30
E-post: nsf@speiding.no
www.speiding.no

BLI MED PÅ EN
FANTASTISK
OPPLEVELSE!
Lyst å gå deg vill i et fremmed land? Bor det en liten
eventyrer i deg? Lyst å oppleve andre kulturer på nært
hold? Da er Explorer Belt det rette for deg.
Tekst: Robert Pletten

Sommeren 2014 reiser vi på en organisert
backpakking til Romania. Der skal vi på en
fantastisk haik og oppleve hva dette spennende
landet kan by oss. I løpet av to og en halv uke skal
vi fullføre den ultimate utfordringen for rovere –
Explorer Belt Expedition.

Hva er Explorer Belt?

Explorer Belt er opprinnelig en engelsk
tradisjon som har spredd seg over hele verden,
og er en ekspedisjon til et annet land i Europa.
Ekspedisjonen består av en haik på 10 dager
på totalt 200 km, og i tillegg blir det kulturelle
opplevelser i landet. Kanskje blir du kjent med
en rumensk speider også? Haiken gjennomføres
i et ukjent område i par på to-tre rovere. Dersom
både haiken og forhåndsoppgavene er godkjent
etter reglementet, får deltageren Explorer-beltet.
Hensikten med Explorer Belt er å bli kjent med et
nytt land på en annerledes måte.
Bli med til Romania sommeren 2014 og du vil
oppleve flotte fjell, fin natur og noen fantastiske
aktiviteter! Det blir besøk på Bran Castle – også
kjent som slottet til Dracula, terrengsykling,
rafting og en 10-dagers haik. Det blir altså en
fantastisk opplevelse og muligheter for å få venner
for livet!

Under Explorer Belt får du blant annet besøke Bran Castle også kjent som slottet til Dracula.

Praktisk informasjon

Dato: 7.-24. juli 2014
En helg i løpet av våren 2014
møtes alle deltakerne og blir
bedre kjent
Pris: 15 000 kr
Påmeldingsfrist: 15. november
På Facebook: facebook.com/
ExplorerBeltExpedition

