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Inspirasjonsoppdrag 

Money, money, money … 
Formål: 
Skaffe midler til deltagelse på turer, leir eller til prosjekter. 

 

Beskrivelse:  
Selv om de fleste gode speideropplevelser ikke koster så mye, finnes det 

situasjoner hvor vi ikke kan unngå store utgifter. Å delta på Kondorens flukt på 
en annen kant av landet, å bli med på landsleiren, eller å reise til utlandet, vil 
garantert koste speiderne eller gruppa en del penger. Eller kanskje vil 

førerpatruljen gjennomføre et prosjekt i troppen, på speiderhuset/speiderhytta 
eller i nærmiljøet, som krever midler. 

 
For å få med så mange som mulig fra førerpatruljen/troppen, kan det være lurt 
at førerpatruljen i god tid i forveien setter i gang tiltak for å skaffe midler. Ut fra 

prinsippet «yte før man kan nyte» er det naturlig at førerpatruljen, patruljen eller 
troppen selv skaffer til veie midler til det planlagte prosjektet. 

 

Tips til gjennomføring: 
Undersøk og diskuter 

Diskuter i førerpatruljen hvordan dere kan skaffe penger til å finansiere turer, 

leire eller andre prosjekter. Det er flere alternativer: kakesalg, loddsalg, salg av 

et produkt (f.eks. Speiderkaffe – se speider-sport.no) på arrangementer, 

dugnadsarbeid (skifte dekk, måke snø, klippe plen osv.), Frifond-midler, søke 

kommunen/ egen krets/ egen gruppe om midler, partnerskapsavtaler og 

fond/stiftelser som Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen. Sjekk ut om det 

finnes lokale fond, banker, bedrifter, aviser eller foreninger som deler ut penger 

etter søknad. Mulighetene er mange!  

 

Er dere ikke helt klare til å søke om penger akkurat nå, kan det være lurt at 

førerpatruljen skaffer seg en oversikt over de mulighetene som finnes, og tar 

vare på dem til senere prosjekter.  

 

Legg en plan 

Etter at dere har bestemt dere for et prosjekt og valgt en løsning for finansiering, 
setter dere opp en plan for gjennomføring av innsamlingen og fordeler ansvaret. 
Innsamlingen er i seg selv et prosjekt som krever god planlegging og 

koordinering. 
I forkant, underveis og i etterkant kan dere stoppe opp og reflektere rundt 

prosessen for å se om det er noe dere kan lære av måten dere arbeider på, og 
om det er noe som kan forbedres.  
 

https://speider-sport.no/fairtrade-speiderkaffe-bonner.html
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Inspirasjonsoppdrag 

Gjør det riktig 
Hvordan kan dere samle inn penger og samtidig drive med speiding?  
 

Svaret ligger i valg av arbeidsmåte, og helt konkret i bruk av speidermetoden. 
Finn fram relevant materiell om speidermetoden, og snakk om hvordan 

innsamlingen kan gjennomføres ved hjelp av den. Er det ett eller flere av 
elementene i speidermetoden som kan gjøre innsamlingen til en god 
speideraktivitet? Hva innebærer det for gjennomføringen i praksis? Eksempler: 

involvering av speidere, samfunnsnyttig innsats, lærings- og ledelsesmuligheter. 
 

Speidermetodens åtte deler er: 
- Forpliktelse gjennom lov og 

løfte  

- Learning by doing   

- Bruk av patruljesystemet   

- Friluftsliv   

- Samfunnsengasjement   

- Symbolikk, rammer og lek   

- Progresjon i aktiviteter og 

ferdigheter  
- Medbestemmelse og ansvar   

 
Relevante punkter i 

programmet:  
 Prosjekter 

 Programmerket 

Samfunnsengasjement:  

 S-1 Bli kjent med demokratiske verdier og bruk din rett til medbestemmelse.   

 S-2 Utvikle kritiske evner, og ytre egne meninger i ulike fora. 

 Programmerket Vennskap:  

 V-1 Utvikle din evne til å samarbeide med andre. 

 V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet. 

 V-9 Oppleve og bidra til godt samhold for alle i enheten. 

 Programmerket Livskvalitet:  

 L-3 Bli bevisst på hvem du er, og bli kjent med dine sterke sider og 

utviklingsmuligheter. 

Relevant fagstoff:  
Lederveiledning om speidermetoden 
Lederveiledning om treningsprogrammet 

Heftet «Ledelse i NSF», spesielt kapittel 15 (mål) samt oppsummeringen i 16.2, 
først og fremst måken og fisken. 


