Alltid beredt

Profilhåndbok Norges speiderforbund

Innledning
Profilhåndboken gir retningslinjer og
veiledning til bruk av Norges speiderforbunds
profil. Håndboken er et hjelpemiddel i den
daglige kommunikasjonen og skal sikre
og inspirere til at Norges speiderforbund
fremstår på en enhetlig og konsekvent måte.
Boken er viktig for å bygge og vedlikeholde
en sterk profil i samsvar med Norges
speiderforbunds formålsparagraf og verdier.

Profilhåndboken er bygget opp med en
innleding om budskapet - hva speiding er.
Videre presenteres den grafiske profilen
- hvordan speidingen skal presenteres og mot
slutt presenteres noen eksempler på bruk og
maler som ligger til nedlastning på
www.speiding.no/profilprogram
Spørsmål stilles til: profil@speiding.no
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Budskapet
Hva er speiding?

Verdigrunnlaget
Speideren er en barne- og ungdomsbevegelse
som bygger på speidingens internasjonale
verdigrunnlag. Ved bruk av speidermetoden
og speiderloven utvikler vi mennesker til å bli
selvstendige og ta aktivt ansvar i samfunnet.
Med mer enn 38 millioner speidere i verden
og 20.000 speidere i Norges speiderforbund
varierer aktiviteten mye. Profilhåndboken
skaper en helhet i hva Norges Speiderforbund
kommuniserer, både internt og eksternt.
Grunnleggeren av speideren, Lord BadenPowell har sagt: «Er det ikke gøy, så er det
ikke speiding». Gleden, lekenheten og det
ungdommelige motet kjennetegner også
dagens speidere.
Speiderens profil bygger på dagens speiding.
Innspill fra speidere gjennom undersøkelsen
«Sett speiding på kartet» sommeren 2005 og
en nettbasert medlemsundersøkelse våren
2006 ligger til grunn for profilen. Det gir en
ekte profil som speidere flest kjenner seg
igjen i.



Verdipyramiden
I kommunikasjonen er det noen grunnleggende faktorer som må være til stede
for at organisasjonen skal bli oppfattet som
seriøs og tillitvekkende. Disse er felles
for alle organisasjoner og befinner seg
nederst i verdipyramiden som karakteriserer
verdigrunnlaget og hvordan organisasjonen
skiller seg fra konkurrentene.
Nederst i verdipyramiden finner vi verdier
som:
> Transparent/ikke korrupt (orden på
økonomi og medlemmer)
> Drive organisasjonen etter gjeldende
regler
> Demokratisk struktur
Dette er felles for alle organisasjoner, enten
det gjelder speideren, politiske partier,
miljøorganisasjoner, musikk eller idrett.
Neste trinn omfatter kjerneverdiene til den
enkelte organisasjonen og skal karakterisere
de viktigste verdiene driften bygger på.

Disse verdiene må også være der for at
nye medlemmer skal bli interesserte i
organisasjonen. For et musikkkorps kan det
være musikalitet, vennskap og opplevelser.
speiderens kjerneverdier er:
> Vennskap
> Samarbeid
> Opplevelser
> Friluftsliv
Speiding bygger på disse aktivitetene og
verdiene, men i prinsippet kan de også
være de samme som sammenlignbare
organisasjoner som DNT Ungdom,
4H og Natur og Ungdom driver etter.
Kjerneverdiene er allikevel viktige for å
beskrive speiding på en måte som speiderne
selv kjenner seg igjen i.
Det som til sist skiller speideren fra alle
andre organisasjoner, er det som befinner
seg øverst på verdipyramiden. Det er disse
tingene som gjør organisasjonen unik og ulik
konkurrentene.
> Unik kombinasjon av aktiviteter med
friluftsliv som ramme
> Learning by doing / læring ved egen
aktivitet (erfaringslæring)
> Patruljesystem og ledertrening fra du starter
som speider.
Disse tre momentene er unikt for speideren

som organisasjon og er samtidig våre
konkurransefortrinn når vi skal verve nye
medlemmer.
Utfordringen består i å få frem disse
fortrinnene og verdiene ved vår organisasjon
til de forskjellige målgruppene (se neste side).
I hvert av punktene kommer ulike sider av
kjerneverdiene våre til uttrykk. For eksempel:
> «Unik kombinasjon av aktiviteter med
friluftsliv som ramme» Her er det tydelig
at friluftslivet er en viktig del av alle de
aktivitetene speidere driver med. Samtidig
kommer det frem at aktivitetsspekteret er
vidt og gir medlemmene mange spennende
opplevelser.
> «Learning by doing» Erfaringslæring
har helt fra Baden Powells tid vært en av
grunnstammene i speideren, og nå ser vi
at erfaringslæring som pedagogisk metode
har kommet inn i det norske skolesystemet.
I tillegg til å lære ved å «prøve selv» er det
viktig å samarbeide med andre for å finne
informasjon og oppnå resultater.
> «Ledertrening fra du starter som
speider» Ledertreningen starter i patruljen
der speiderne lærer å lede seg selv og
hverandre. Gjennom samarbeid og felles
opplevelser i naturen får speiderne venner
for livet.

Formålsparagraf:
«Norges speiderforbunds formål er å
utvikle mennesker
til selvstendighet og
til å ta aktivt ansvar i
samfunnet i samsvar
med idealene fra
speiderløftet og speiderloven.»
NB! Formålsparagrafen er under endring
og skal endelig
behandles på Speidertinget høsten 2008.
Ordlyden ovenfor er
forslaget som kommer
opp til behandling og
er derfor ikke vedtatt
ennå.

Speiderløfte:
«Jeg lover etter beste
evne å være åpen for
Gud, hjelpe andre og
leve etter speiderloven.»
NB! Vedtatt av Speidertinget høsten 2006.



Verdipyramiden

Speiderens egenart
Learning by doing
Patruljesystemet
Ledertrening fra du starter som speider.
Unik kombinasjon av aktiviteter med
friluftsliv som ramme
Dette gjør speidingen unik. Dette skiller oss
fra konkurrentene. Kjerneverdiene kommer til uttrykk
gjennom disse.

Speiderens kjerneverdier

vennskap, samarbeid, opplevelser, friluftsliv
Dette er de viktigste verdiene driften bygger på. Det som nye medlemmer
blir interessert av. Beskriver speiding slik at speiderne kjenner seg igjen.

Organisasjonsgrunnfjellet
Transparent/ikke korrupt (orden på økonomi og medlemmer)
Drive organisasjonen etter gjeldende regler
Demokratisk struktur
Dette er verdier som kjennetegner alle organisasjoner.
De må være til stede, men de skiller oss ikke fra andre.

Markedsføring
Markedsføringen av speideren må svare på fire
spørsmål:
> Hvem er speideren for?
> Hva driver en speider med?
> Hvordan foregår aktivitetene?
> Hvorfor skal man melde seg inn i
speideren?
Disse spørsmålene gjenspeiles også i
speiderens unike kvaliteter som er listet opp
foran, og i speiderens formålsparagraf.
I all kommunikasjon må man forsøke å svare
på disse fire spørsmålene:
> Hvem? - Jenter og gutter mellom 6 og 25 år
> Hva? – Mye friluftsliv ispedd varierte
aktiviteter
> Hvordan? – Learning by doing ved å lære av
hverandre og prøve det ut
> Hvorfor? – Vennskap, opplevelser og
samarbeid

Målgrupper og budskap
Norges speiderforbunds kommunikasjon deles
opp i to hovedområder: Internt og eksternt.
Internt:
Formålet med den interne kommunikasjonen
er å bygge selvtillit og skape engasjement

og stolthet over å være speider. Internt har vi
følgende målgrupper:
> Bevere og småspeidere (6 – 10-åringer)
> Speidere (10 – 16-åringer)
> Rovere (16 år og eldre)
> Ledere (16 år og eldre)
> Foreldre og foresatte (25+)
Eksternt:
Formålet med ekstern kommunikasjon er å
verve medlemmer, skape entusiasme og støtte
og bygge merkevare. Eksternt har vi følgende
målgrupper:
> Barn (0-10 år)
> Ung ungdom (10-16 år)
> Ungdom (16 - år og eldre)
> Foreldre (25 - år og eldre)
> Myndigheter
Budskapet til alle målgrupper er at gjennom lek,
glede og friluftsliv utvikler speideren selvstendige
og ansvarbevisste mennesker som bidrar til å
skape en bedre verden. Budskapet bygger på de
fire kjerneverdiene og må fremheve det som er
unikt for speideren:
> unik kombinasjon av aktiviteter med frilufstliv
som ramme
> learning by doing
> patruljesystemet, ledertrening fra du starter
som speider



Grafisk profil
Hvordan speiding presenteres?

Grafisk profil
Dagens samfunn kjennetegnes av en svært
stor mengde informasjon. For at Norges
speiderforbund skal nå gjennom med
sitt budskap, er det viktig med en synlig,
tydelig og enhetlig grafisk profil. Den er
viktig for å profilere organisasjonen, og
for å kommunisere de verdiene speideren
står for. Grafisk profil er samlende for hele
organisasjonen, og skal sikre et enhetlig
inntrykk. En grafisk profil handler om
helhetstenkning og gjenkjennelse, og bør
gjenspeiles i all kommunikasjon.
En grafisk profil fungerer som en visuell
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verktøykasse, og er en ressurs som sikrer
at speideren kommuniserer sitt budskap og
verdigrunnlag konsistent i alle medier og over
tid. Grafisk profil består av logo, farger, bilder og
typografi, og retningslinjer for bruken av disse.
Speideren kommuniserer daglig med
omverdenen i form av profilklær og
speiderdrakt. Gjennom annonser, brosjyrer,
rapporter, brev, Internett, presentasjoner, fakser
og så videre. En enhetlig bruk av den grafiske
profilen er derfor viktig for hvordan speideren
blir oppfattet.

Skriftlig kommunikasjon
Speideren er en profesjonell organisasjon,
og dette må gjenspeiles i den skriftlige
kommunikasjonen. Skriftlig kommunikasjon
omfatter for eksempel annonser, brosjyrer,
medlemsblader, nettsider, leserbrev og
presentasjoner. Speideren må fremstå
enhetlig når det gjelder språk og fremstilling.

Speiderens verdier må prege oss i all
kommunikasjon, skriftlig så vel som muntlig.
Vennskap, samarbeid, opplevelser og friluftsliv
betyr, overført til kommunikasjon, at vi må
meddele oss på en glad, levende og ekte måte.
Vi må unngå bortforklaringer, halvsannheter
og beskyldninger.

Norsk språkråds
nettsider;
www.sprakrad.no, kan
være et nyttig hjelpemiddel.

Noen tips:
> I dagligtale og i de fleste skriftlige
sammenhenger kan speideren brukes
som navn på Norges speiderforbund.
Forkortelsen NSF bør brukes minst
mulig.
> Bruk korte setninger. De er lettere å lese
og oppfatte, spesielt på web.
> Bruk enkle ord og uttrykk. Husk at ikke

alle er fortrolige med typiske speiderord
(internt stammespråk)
> Vær klar og direkte i språket.
> Pass på at alt er korrekt grammatisk og
riktig skrevet.
Det er utarbeidet en egen rettskrivningsnorm
for speideren (se neste side)
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Skrivemåter og forkortelser i speideren

Norges speiderforbund skrives med stor
«N» og liten «s». Når organisasjonen
omtales kan også speideren benyttes,
da med liten «s». Kun organisasjonens
øverste ledd har stor forbokstav, alle øvrige
grupperinger skrives med små bokstaver
hvis de ikke har et tydelig egennavn. Alle
titler med små bokstaver.
Ass
AU
BP
FA
FK

FL
FRIFO
FriNor
GA
Gildene
GL
GT
IC
JOTA
JOTI
KL
KS

patruljeassistent
arbeidsutvalg
Lord Baden-Powell
flokkassistent
Forbundskontoret
(Speiderens sentrale 		
sekretariat)
flokkleder
Friluftslivets fellesorganisasjon
Frivillighet Norge
gruppeassistent
St. Georgs Gildene
gruppeleder
gruppeting
International Commissioner
Jamboree on the Air
Jamboree on the Internet
kretsleder
Komite speiding

LA
LL
NSF
OG
Peff
SST
ST

lagassistent
lagleder
Norges speiderforbund
Old Guides
patruljefører
Speiderstyret
Speidertinget (Speidertinge som
kollegium og institusjon,
det 9. speidertinget)
TL
troppsleder
TA
troppsassistent
TG
Trekløver Gilwell
WAGGGS World Association of Girl
Guides and Girl Scouts
WOSM
World Organization of the
Scout Movement
GS
Generalsekretær
Det heter:
> Vesterlen krets
> 1. Sandvika speidergruppe (med opphold
mellom 1. og Sandvika)
> laget, flokken, kretsen, gruppen,
patruljen...
> ... men roverlaget Hårek, Hårekroverne el. Hårekroverne, patruljen Elg,
elgepatruljen

Forbundsmerket
Forbundsmerket er speiderens formelle
og korrekte signatur. Merket består av
kløverliljen, med navnetrekket Alltid beredt.
Hovedmerket skal alltid benyttes, om ikke
bruken av alternativt merke er konkret
definert under noen av variantene.
Forholdet mellom kløverliljen og navnetrekket
er fast og må aldri endres. De digitale

originalene skal alltid benyttes slik de er,
og må ikke gjenskapes eller manipuleres.
Hovedlogoen finnes i farger, negativ
og sort/hvit variant. Fargevarianten er
foretrukket, men passer ikke den kan
sort/hvit benyttes. Hvis logoen skal
plasseres på en farget flate benyttes
negativ variant.

Hovedmerke

Farger

Negativ

Sort/hvitt
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Alternative merker
> Alternativ 1: Versjonen med
navntrekket «Norges speiderforbund»
skal brukes når merket gjengis
sammen med merket til KFUK-KFUM
speiderne.
> Alternativ 2: Versjonen uten navntrekk
kan brukes i andre merker og som
dekor/logo på profilartikler.
> Alternativ 3: «Outlinet» kløverlilje i sort
med underteksten «Alltid beredt» i grått
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> Alternativ 4: «Outlinet» kløverlilje i grønt

med underteksten «Alltid beredt» i blått.
> Alternativ 5: Ensfarget kløverlilje i grønt

med underteksten «Alltid beredt» i blått.
> Alternativ 6: Ensfarget kløverlilje i hvitt

med underteksten «Alltid beredt» i hvitt.
Alternativ to til seks brukes hvis
forbundsmerket f.eks skal gjengis i liten
størrelse inne i annet merke.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Alternativ 5

Alternativ 6

19 mm
2,7 mm

For at forbundsmerket skal fremstå klart og
tydelig er det viktig at det gjengis i riktig størrelse.
Standardstørrelsen er 25 milimeter høy. Selve
kløverliljen er 19 millimeter, mens underteksten «Alltid
beredt» er 2,7 mm høy. Minste anbefalte størrelse på
forbundsmerket er 10 millimeter høyt.

25 mm

Størrelse

Plassering
Forbundsmerket skal i trykksaker primært plasseres
oppe til høyre. Høyden skal gjengis i 100% (25
milimeter). 5 millimeter avstand til toppen og 10
millimeter til høyre. På nettsider skal forbundsmerket
fortrinnsvis plasseres oppe til venstre. Merket gjengis i
100 % størrelse
Eksempel på plassering av
forbundsmerket i kretsmerket til
Nedre Buskerud krets.

5 mm

10 mm

Eksempel på plassering av forbundsmerke på en standard trykksak

Eksempel på plassering av forbundsmerke i merket til Speidersjefens
topputmerkelse for rover.
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Farger
Farger er et viktig visuelt verktøy i speiderens
kommunikasjon med omverdenen, og må brukes
konsekvent gjennom alle medier. Fargepaletten er
inspirert av speiderskjerfet og speiderens verdier.
Fargesammensetningen gir et sterkt og moderne
uttrykk. Fargepaletten består av totalt 10, farger
som er delt opp i:
Enhetsfarger:
> Hver enhet i speideren (bever, småspeider,

Enhetsfarger

stifinner, vandrer, rover og leder) har
hver sin farge som blant annet brukes på
enhetsmarkeringen på speiderskjerfet.(NB!
ledere bruker enhetsfargen til den enheten
de er ledere for.)
Støttefarger:
> Støttefargene er orange, rød, grå og
lys brun og brukes sammen med
enhetsfargene.

Støttefarger

Les mer om farger på
speiding.no/profilprogram

Farger er komplisert å
gjengi riktig. De ulike
PC-programmene,
skjermene, prosjektorene og trykkpressene
gjengir farger ulikt.
For å få riktig farge ved
trykking er det viktig
å ta utgangspunkt i
PMS-fargene. Spør
forøvrig fagfolk om
hjelp til å gjengi farger
riktig.
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Bever

Småspeider

Stifinner

Orange

Rød

PMS 1265
C47, M46, Y71, K18
R128, G115, B79
#80734f

PMS 116
C0, M35, Y88, K0
R247, G183, B50
#f7b732

PMS 5405
C72, M55, Y36, K13
R89, G101, B120
#596578

PMS 144
C0, M58, Y79, K0
R217, G133, B69
#d98545

PMS 1805
C27, M76, Y54, K8
R158, G84, B88
#9e5458

Vandrer

Rover

Leder

Grå

Lys brun

PMS 361
C76, M1, Y83, K0
R102, G164, B87
#66a457

PMS 228
C46, M81, Y32, K9
R128, G71, B106
#80476a

PMS 3125
C83, M3, Y15, K0
R70, G166, B200
#46a6c8

PMS Cool Gray 2
C19, M15, Y11, K0
R213, G212, B216
#d5d4d8

C0, M0, Y15, K15
R226, G224, B204
#e2e0cc

Typografi
Typografi er en viktig del av speiderens profil,
og lesbarhet og klarhet er vesentlig for god
kommunikasjon. DIN er speiderens hovedfont.
Fonten er foretrukket variant i alle skriftlige
publikasjoner. Fonten er lettlest og moderne
og gir speideren et tidsriktig uttrykk. DIN er
lisensfont og kan kjøpes fra f.eks. Luth & CO.
Georgia og Arial er forbundets alternative
fonter og brukes til kontor- og nettbruk og
når DIN-fonten ikke er tilgjengelig. Georgia
og Arial er standardfonter som finnes på

DIN

abcdefghijklmnopq
stuvwxyzæøå
abcdefghijklm
nopqrstuvwxy
zæøå
123456789 !?&%@
Tillatte typer:
Din Light Alternate
Din Regular Alternate
Din Medium Alternate
Din Bold Alternate
Din Black Alternate

de fleste PCer, uavhengig av om de kjører
operativsystem fra Windows, Linux eller Apple.
De ulike fontene bør ikke blandes i samme
trykksak, men benytt gjerne forskjellige
varianter av samme font. For eksempel
bold/black på overskrifter og light/regular på
brødtekst. Hent inspirasjon til bruk av fonter
fra denne profilhåndboken. På nettet brukes
Georgia på overskrifter og til tekst med stor
størrelse. Ved større mengder tekst og ved
liten tekststørrelse benyttes Arial.

På speiding.no/profilprogram finner du
flere gode tips til god
bruk av fonter.

Ved å laste ned maler
fra www.speiding.no/
profilprogram får du
tilgang til tekstmaler.

Georgia
abcdefghijklmnopqstuvwxyzæøå
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyzæøå
123456789 !?&%@

Arial
abcdefghijklmnopqstuvwxyzæøå
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyzæøå
123456789 !?&%@
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Foto
Foto er en viktig del av speiderens visuelle
identitet, og bør reflektere organisasjonens
verdier og formålsparagraf. Profilerende bilder
som brukes i ekstern kommunikasjon bør tas
av profesjonelle fotografer. Speiderens fotostil
tar utgangspunkt i verdiene:

Friluftsliv:
Aktivitet, glede, mestring og stemning.
En kombinasjon av bilder som skaper
turglede og viser speidere i aksjon
utendørs.

Vennskap:

Generelt:

Leirbål, kjærester og godt vennskap.
Speideren gir venner for livet.

Ekthet og glede må gjenspeiles i alle
bilder. Tilstreb god balanse mellom gutter
og jenter på bildene. Det bør være en
kombinasjon av bilder med motiv nært
og fjernt. Bruk gjerne gode portretter og
nærbilder av en spesiell handling eller
gjenstand.

Samarbeid:
Speiding handler om samarbeid. Samarbeid i
patruljen, gruppen og blant ledere. Vise godt
samarbeid og gleden ved samarbeid.

Opplevelser:
I speideren kan man oppleve ting man ikke
opplever andre steder. Vise aktivitet og
hendelser fra virkelig speiderliv.

NB! Husk at det ved bruk av bilder med
barn i markedsføring/informasjon skal
foreligge forhåndsgodkjenning fra foreldre
/foresatte.

Profilbilder kan lastes ned fra www.speiding.no/profilprogram
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Maler

Maler
For å gjøre speiderens profil brukervennlig er
det utviklet en del maler. Malene kan lastes
ned fra www.speiding.no/profilprogram.
Malene er utarbeidet som et hjelpemiddel for
grupper, kretser og korps. Noen maler krever
Adobe InDesign, mens andre maler er basert
på Microsoft Word og Powerpoint. Alle bilder

lastes ned i JPG-format. Logoer finnes i
JPG- og EPS-format. Kombiner gjerne flere
maler hvis du ikke finner en mal som passer
til ditt behov. Har du utviklet en ny mal, send
den gjerne til profil@speiding.no. På den
adressen kan du også stille spørsmål til bruk
av malene.

Maler:
> Administrasjon
> brevark
> visittkort
> annonser
> minibrev/huskelapper
> konvolutter
> omslagsmapper
> elektroniske maler
> powerpoint presentasjoner
> nettsider
> elektroniske brevmaler
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> Profil
> skilter
> flagg og bannere
> profilartikler
> merker
> Trykksaker
> brosjyrer
> flygeblad
> plakater
> annonser
> rapporter

Administrasjon
Brevark
Speiderens brevark er trykket i de to
hovedfargene, blått og grønt. Forbundsmerket
plasseres oppe til høyre, adressefelt nederst på
arket. Det er lagt inn en svak bakgrunn med et
utsnitt av kløverlilja som preg.

Dato: Oslo februar 2007

Gueros at, volor in exe

iriuscidunt lum
at laor ipsusci duiscipit ilismodit
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consequis
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odigna corper am, commodolor sustionse
veros nullaore
conullum euismolore dunt ut dignim
alit praestis aliqui eummy nostionsecte
at nim autpatet luptat.
tet velit vero do el dolobore magna
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dunt in volortisit velenit nis adiam,
iusto
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dit
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dipit et, suscinis accum dit eui bla

Kretser, korps og grupper plasserer sitt merke
under forbundsmerket. Adressefelt oppdateres
slik at riktig informasjon vises.

feugiamet lute consent
praesequat. Duiscip eliquat. Feu
Rud dolorperat venim in henis nit
estis nullamc
dionull aorerci psummol orerosto
niam eu facin ulput vendiam inciduipis
te veniamcommod
enisisci blaore vel ilit, quam nonse
onsequipit dolese et landit il enibh
illa augue feum
mincil ute commodo ea facipit, vel
dolore feuis nibh et, quis nonsendre
si tem augiamc onsent
nullamcon etue magnim volobor
velessi blaortin et pratem iriureet

wismodi gniamet, consequipit lorperat.
venim dolore con
eu faccum alit nos nummodolorem
Im delessis nullam nullan ero enibh
prat accumsandre
laore faci tat nummod et prat alit
heniamcommy nostin henim in utpat
nos augait dolore tet
tie enisim quat, conse dolor sit autpat
dolesse ming et, core minisi blaore
am doloreet nulla

core minisi
core minisi blaore

Norges speiderforbuNd

0166 Oslo
Besøksadresse: St. Olavs gate 25,
plass, 0130 Oslo
Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs
Member of the World Organization

Telefon: 22 99 22 30
Telefaks: 22 99 22 50

of the Scout Movement (WOSM) and

E-post: nsf@speiding.no
Internett: www.speiding.no

the World Association of Girl Guides

> Størrelse: A4 (210 x 297 mm)
> Trykkes på: 100 gram ubestrøket (matt) kopipapir
> Farger: 4+0 (CMYK)

Krets og eller
korpsmerke

Dato: Oslo februar 2007

Gueros at, volor in exe
Ure feugue con utpatie facipit nit
at laor ipsusci duiscipit ilismodit
iriuscidunt lum
dolobor iusciliquip eliquisim zzrit
laoreraessim quat wis amet wiscip
ea autat volent nulla
faccumsandre mod modio od minci
te minibh essim diamconsed eugait
num eugiam
veliquate doleniat, quat, consequat.
Duipit accum diam veliqui scilisl
exercilis nos nisl delesto
odigna corper am, commodolor sustionse
dolor susci tatumsandrem esequam
consequis
alit praestis aliqui eummy nostionsecte
conullum euismolore dunt ut dignim
veros nullaore
ming erci tin ut autate tionsendre
tet velit vero do el dolobore magna
at nim autpatet luptat.
Faccum irit ipis nullut eros num
vel dit aut iusto dunt in volortisit
velenit nis adiam, sit
velisci llaortionum eui euismod elit
illaoreet lutate faccum vel iurem
diat.
Duisciliquis
delenibh et, si.
It ing et adipsumsan volor sequisl
dolore feugait dolor sit ipit praestrud
modolor perosto
commy nulluptat, sum quamconsed
dolorem quis amet ullaor iliquat,
velit lutat nit venim
dipit et, suscinis accum dit eui bla
feu faccum nostrud tio ea alisi.

Rud dolorperat venim in henis nit
praesequat. Duiscip eliquat. Feu
feugiamet lute consent
niam eu facin ulput vendiam inciduipis
dionull aorerci psummol orerosto
estis nullamc
onsequipit dolese et landit il enibh
enisisci blaore vel ilit, quam nonse
te veniamcommod
dolore feuis nibh et, quis nonsendre
mincil ute commodo ea facipit, vel
illa augue feum
velessi blaortin et pratem iriureet
nullamcon etue magnim volobor
si tem augiamc onsent
wismodi gniamet, consequipit lorperat.
Im delessis nullam nullan ero enibh
eu faccum alit nos nummodolorem
venim dolore con
heniamcommy nostin henim in utpat
laore faci tat nummod et prat alit
prat accumsandre
dolesse
ming
8101.05.48195
et,
core minisi blaore tie enisim quat,
Bankgiro:
conse dolor sit autpat nos augait
877 841
dolore tet
am doloreet954
Organisasjonsnummer:
nulla

and Girl Scouts (WAGGGS).

core minisi
core minisi blaore

KretsNavN av Norges speiderforb

Ignibh euipissit lor am, qui eugiat
dolent lut num
Esed modolorper susciduis el dolent
lut num dunt
Member of the World Organization

uNd

Ignibh euipissit
num d modolorper

of the Scout Movement (WOSM) and

Ignibh euipissit lor am
dolent lut num dunt

the World Association of Girl Guides

Ignibh euipissit lor am,
dolent lut num

and Girl Scouts (WAGGGS).

Visittkort
Tore Torstad
r
Generalsekretæ

907
Tlf. dir.: 22 99 22 31 :: Mob.: 930 11
E-post: tore.torstad@speiding.no

Norges speiderforbund

Tlf.: 22 99 22 30 :: Faks: 22 99 22 50
Oslo
Besøksadr.: St. Olavsgate 25, 0166

www.speiding.no

Postadr.: Postboks 6910 St. Olavsplass,

0130 Oslo

Ting du ikke opplever
andre steder!

Speiderens visittkort er trykket i den blå
profilfargen med en gradering nederst mot
høyre. Teksten og forbundsmerket er gjengitt
negativt. Baksiden inneholder slagordet «ting du
ikke opplever andre steder».
> Størrelse: 85 x 55 mm
> Trykkes på: 250 gram ubestrøket (matt) papir
> Farger: 4+4 (CMYK)
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Annonser
Annonser er viktig for å formidle informasjon
om den lokale speidingen. Annonser kan trykkes
i farger eller sort. Nedlastbare maler på:
www.speiding.no/profilprogram

OppStArt

OppStArt

igjen
Speideren i Sandefjord starter opp
andre som vil bli
mandag 20. august. Alle speidere og
smøte.
speidere er velkommen til åpent informasjon

Speideren i Sandefjord starter opp
igjen
mandag 20. august. Alle speidere og
andre som vil bli
speidere er velkommen til åpent informasjon
smøte.

Sted: Badeparken
Dato: mandag 20. august
Klokka: 18.30 - 20.00

Sted: Badeparken
Dato: mandag 20. august
Klokka: 18.30 - 20.00
ing.no

Les mer om speiding på www.speid

Les mer om speiding på www.speid

ing.no

eget hus i St. Olavsgate.
Speiderne i Sandefjord holder til i
mellom 7 og 30 år. Bli
Vi har tilbud til alle barn og ungdom
Kontakt gruppeleder
med og oppleve eventyrene! Spørsmål:

Speiderne i Sandefjord holder til i

eget hus i St. Olavsgate.

Vi har tilbud til alle barn og ungdom
mellom 7 og 30 år. Bli
med og oppleve eventyrene! Spørsmål:
Kontakt gruppeleder
trond Olsen på 984 45 903

trond Olsen på 984 45 903

Equasdfrr
tio dolorem qui tat. Ed exercilit
Cum quiscipis nibh er sum in heniametue
ea consed dolutatie tem volor
am, quis nit amconsed magnibh eugait
sustinis nim ilisi.
mod erostrud exerilit aliquat praeseq
Ut la feugiat. Im quamcommy nonsed
ing exerostrud dolorpercing erit lam
uatisci ea faccum duip et ad mod dipit
ex erosto doluptat, consequat
alis enisl del irillum alis nim ipit endipsuscip

Cum quiscipis nibh er sum in heniametue

tio dolorem qui tat. Ed exercilit am,

Cum quiscipis
nibh er sum
in heniametue
tio dolorem qui
tat. Ed exercilit
am, quis nit
amconsed
magnibh eugait
Ut la feugiat. Im
quamcommy
nonsed mod

Minibrev og huskelapper

norges speiderforbund

0166 Oslo
Besøksadresse: St. Olavs gate 25,
plass, 0130 Oslo
Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs
Member of the World Organization

Følg opp

Ring

Minibrev

Telefon: 22 99 22 30
Telefaks: 22 99 22 50

of the Scout Movement (WOSM) and

E-post: nsf@speiding.no
Internett: www.speiding.no

the World Association of Girl Guides

Til orientering

Bankgiro: 8101.05.48195
841
Organisasjonsnummer: 954 877

and Girl Scouts (WAGGGS).

Norges speiderforbund

22 99 22 30 :: www.speiding.no
:: nsf@speiding.no
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Minibrev, huskelapper osv er praktiske
hjelpemidler for «kontor-speidere».
Minibrev
> Størrelse: 210 x 148 mm
> Trykkes på: 100 gram ubestrøket papir
> Farger: 4+0
Huskelapper
> Størrelse: 90 x 90 mm
> Trykkes på: 100 gram ubestrøket papir
> Farger: 4+0

Konvolutter
Konvoluttene trykkes med forbundsmerket oppe
til venstre og avsenderadresse nede til venstre.
Adressen til speiderens nettside settes nede til
høyre.

www.speiding.no
Norges speiderforbund • Postboks

6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Kretser, korps og grupper trykker sin logo like
til høyre for forbundsmerket. Adressefeltet og
nettadressen oppdateres.
Norges speiderforbund • Postboks

6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo
www.speiding.no

E65
> Format: 220 x 110 mm
> Farger: 4+0
C5
> Format: 220 x 162 mm
> Farger: 4+0
www.speiding.no
Norges speiderforbund • Postboks

6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo

www.speiding.no
Norges speiderforbund • Postboks

6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo

EC4
> Format: 220 x 162 mm
> Farger: 4+0

Eksempler på konvolutter til forbundet.

Dekorkonvolutt
> Format: 220 x 220 mm
> Farger: 4+0

Nedre Buskerud krets av Norges

speiderforbund • Postboks 6910

St. Olavs plass, 0130 Oslo

http://nbk.scout.no/

Eksempel på konvolutt til Nedre Buskerud krets.
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Omslagsmappe
Alltid beredt

Norges speiderforbund

ting du ikke opplever
andre steder

Omslagsmappene er i A4 format og rommer
cirka 50 A4-ark. De er flotte til å samle
sammen brosjyrer og informasjon til potensielle
speidere, ledere og andre som skal motta en
informasjonspakke. Maler for krets, korps og
gruppe lastes ned fra:
www.speiding.no/profilprogram
> Størrelse: passer til A4-ark
> Farger: 4+0
> Trykkes på: 250 gram ubestrøket papir

Presentasjoner
Powerpoint er det mest brukte verktøyet
for presentasjoner. På www.speiding.
no/profilprogram ligger det ute maler for
presentasjoner. Malene inneholder bilder, logoer
og noe generell tekst om hva speiding er.
> Format: Powerpoint-filer
> Maler: Powerpoint
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Profil
Skilting
Speiderhytter og speiderarrangementer finner ofte
sted på de merkeligste steder. God skilting kan
være avgjørende for at man finner frem. Skilting av
speidereiendommer er også god reklame for speiding.
Maler til skilt kan bestilles på profil@speiding.no
Larvikspeidernes hytte

NORGES SPEIDERFO

RBUND

ALLTID BEREDT

Flaggstenger og emaljert
lilje bestilles fra profilbutikken Alltidberedt.com

Flagg og bannere
Bannere kan produseres
til forbund, krets, korps
og gruppe. Kløverliljen
gjengis i farger på en
spesialprodusert bakgrunn i
blått med innvevd detalj fra
kløverliljen. Tekst settes med
fonten DIN. Maler til bannere
kan bestilles på:
profil@speiding.no

NORGES SPEIDERFORBUND

VESTFOLD KRETS

ALLTID BEREDT

ALLTID BEREDT

Forbundsbanner

FRIKIRKENS SPEIDERKORPS

ALLTID BEREDT

Kretsbanner

6. LARVIK SPEIDERGRUPPE

ALLTID BEREDT

NORGES SPEIDERFORBUND
Korpsbanner

Gruppebanner
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Profilklær
Speiderklær/profilklær kan kjøpes fra
profilbutikken alltidberedt.com. Der kan man
også få spesialprodusert klær til egen krets,
korps, gruppe eller til arrangementer.
Ved produksjon av profilklær er det
viktig å tenke på målgruppen for klærne.
Målgruppen må ønske å bruke plagget også
til skole og fritidsbruk. Det betyr at et stort
forbundsmerke sentralt plassert kanskje ikke
er den beste løsningen. Men hvis man derimot
låner inspirasjon fra ordinære moteplagg kan
typiske speidermerker eller speideruttrykk
brukes på et plagg som oppleves som
moderne og kult.

Eksempel på hvordan en praktisk refleksvest kan
brukes som profilartikel med kløverliljen på høyre front
og «Alltid beredt» på baksiden.
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En av genserene som tilbys via profilbutikken
alltidberedt.com. Genseren benytter Alltid beredt som
utgangspunkt for et grafisk uttrykk.

Noen av T-skjortene som tilbys via profilbutikken
alltidberedt.com. T-skjortene benytter Alltid beredt som
utgangspunkt for et grafisk uttrykk.

Trykksaker
Ulykkesforsikring
Speiding er gøy! - på leir, på lange fjellturer, på kurs og
på andre fellesaktiviteter. Speidere er aktive og finner

Brosjyrer

på mange sprell. Derfor har Norges speiderforbund og
forsikringsselskapet If... laget en egen forsikring som
gir trygghet for deg som er mye på farten. Forsikringen
gjelder for alle medlemmer av Norges speiderforbund,

Brosjyrer kan for eksempel brukes til å
presentere et leirsted, si noe om hva speiding
er eller informere om spesielle prosjekter
som det arbeides med. På speiding.no/
profilprogram kan du laste ned maler til
en sekssidig 100 x 210 mm brosjyre og en
firesidig 200 x 200 mm brosjyre. Malene er
beregnet for Adobe InDesign og inneholder
tekst og fargemaler.

som er under sytti år. Du er forsikret under og på vei til
alle aktiviteter, som gjøres i regi av gruppe, krets eller
Forbundet.

Hvis uhellet er ute:

Vi håper selvsagt at du som aktiv speider skal slippe
unna uforutsette hendelser. Hvis uhellet allikevel

«Opplev eventyrene
sammen med oss»

skulle være ute, støtter Norges speiderforbund deg
med en ulykkesforsikring som utbetales til deg eller
din familie med følgende forsikringssummer:
kr 20.000 ved dødsfall barn/enslige
kr 100.000 ved dødsfall for forsørgere
kr 500.000 ved 100% livsvarig medisinsk invaliditet
kr
kr

25.000 ved behandling av skade
500 egenandel ved behandlingsutgifter

Besøksadresse:
Norges speiderforbund
St. Olavsgate 25, 0166 Oslo
Telefon: 22 99 22 30

Alle ledere i Norges speiderforbund er ansvarsforsikret
om noen i gruppa skulle bli skadet.

E-post: nsf@speiding.no

Velkommen
som speider

Postadresse:

Vi er alltid våkne!

Norges speiderforbund

If... har en kundetelefon som er åpen døgnet rundt.
Nummeret er 02400. Hender det noe så ringer du dem.

Postboks 6910 St. Olavsplass, 0130 Oslo

De lover å ta hånd om dine problemer innen 24 timer.

www.speiding.no

Vi ønsker deg Hjertelig Velkommen som medlem i norges
sPeiderforBund. som sPeider Vil du oPPleVe mange sPennende
«eVentyr» På turer i skog og mark, Både sommer og Vinter.
du
Vil få nye Venner, lære mye og ikke minst Ha det gøy.

Er du klar for eventyrene?
Norges speiderforbund ønsker å gi barn, unge og voksne
utfordringer, opplevelser, utvikling og ansvar. Læring
ved å løse spennende oppgaver og trening i ledelse er

viktige deler av speiding. Vårt arbeid legger videre vekt på
samarbeid, vennskap, opplevelser og friluftsliv.

Organisasjonen:
I Norges speiderforbund foregår størstedelen av
aktivitetene på lokalplanet. Organisasjonen består av 20.000

medlemmer som er organisert i rundt 500 lokallag, fordelt
på kretser og korps. Speiderarbeidet er delt inn i forskjellige
arbeidsgrener, avhengig av alder og med noen variasjoner:
> Beverspeiding
> Småspeidere

6 - 7 år
7 - 10 år

> Speider i tropp

10 - 16 år

> Rover

16 år -

Aktiviteter:
Norges speiderforbund har mange gode tilbud til barn
og unge. Som speider kan du være med på alt fra korte
turer og lek i nærmiljøet, til større utfordringer som

snøhuleturer, fjellturer, fjellklatring og kanopadling
i elv og stryk. Aktivt friluftsliv gir kunnskap om
naturen og holdninger til miljø- og ressursbruk.
Helhet og alderstilpasning er ivaretatt gjennom
treningsprogrammet. Teoretiske og praktiske
aktiviteter, som for eksempel førstehjelp og bruk av
kart og kompass, er tilpasset den enkelte speiders
alder og ferdigheter. Gjennom speidertiden lærer du å
ta ansvar og løse praktiske oppgaver.

Samarbeid i patruljer:
Speiderarbeidet er basert på patruljesystem.
Patruljearbeidet utvides gradvis gjennom speidertiden,
og speiderne lærer på grunnlag av erfaringer.
Patruljen samarbeider selvstendig, og barn lærer å
lede barn.

Medlemsblad:
Som medlem av Norges speiderforbund vil du få
tilsendt fem nummer av vårt medlemsblad Speideren
i året. Er du over 16 år får du også lederbladet GRO.

Målet med bladene er å fortelle om forskjellige aktiviteter
som skjer i organisasjonen og gi tips til speiderarbeidet.

Hjemmeside:
På vår hjemmeside www.speiding.no finner du oppdaterte
nyheter, informasjon om arrangement og kurs, diskusjonsforum, informasjon om organisasjonen, og mye mer.

Betalingsblankett:
Betal vedlagt giro raskt, da medlemskap og forsikring ikke

gjelder før kontingenten er betalt. Les mer om Norges
speiderforbunds ulykkesforsikring på innstikket i denne
folderen.

Som medlem i Norges speiderforbund får du:

> Medlemsbladet Speideren
> Ulykkesforsikring

> Internasjonalt medlemskap i speiderbevegelsen
> Spennende opplevelser sammen med andre speidere

Velkommen som speider!

Ecte minisl duisisci exercil ipit amconsed min vulputpat lut lan henim dolortie
te tat do commod te vent alis dipissit pratio odoloreet venis ad exero estinissi
tionum dipis delestis nulluptat euis at.

Stolte tradisjoner

Ecte minisl duisisci exercil ipit amconsed min vulputpat lut lan henim dolortie
te tat do commod te vent alis dipissit pratio odoloreet venis ad exero estinissi
tionum dipis delestis nulluptat euis at.

Ecte minisl duisisci exercil ipit amconsed min vulputpat lut lan henim
dolortie te tat do commod te vent alis dipissit pratio odoloreet venis
ad exero estinissi tionum dipis delestis nulluptat euis at, sissi tat
vendionsed exer aute tem dolortis non velisi tem zzril ex exeril init,
quamet luptat, conulput alit wisciduipit veniation el ullan estrud
eratuer ciduis dolobor erostincing ex

iE:

lE r A
Ut
Vb
hA

Eksempel på en sekssidig 100 x 210 mm brosjyre.
Egner seg godt hvis man har en del tekst som skal
presenteres. Brosjyren er her vist utslått med utsiden
øverst og innsidene nederst.

At

Norges speiderforbuNd
besøksadresse:
St. Olavsgate 25, 0166 Oslo
postadresse:
Norges speiderforbund
Postboks 2134, 0166 Oslo
telefoN:
22 86 20 20
e-post:
min vulputpat lut lan henim dolortie te tat
Ecte minisl duisisci exercil ipit amconsed
alis dipissit pratio odoloreet venis ad exero.

do commod te vent

Stolte tradisjoner
Ed dolore tat non exerci bla ad tem iliquat.
Duiscip eu feu feugiam ea feu facing et ad
alit
tionsed magnit velit prat. At la conullaoreet
irillandigna commod exer si.
Feu feum digna aut dio essit voloUm aut
amet
eumsandre feuis num velestrud et, sustis
ilis
luptatum velit nosto odo dolore ex eriuscil
ex el
dit pratuer sed diamcorpero dio odip exero
dolut num zzrillamet, quamconsed tio coreetue
sim
dolore digniatie dit amcommy nis auguer
volore etum nit praesequate feugiamet velessi
tionse venit ut adiam verit ametum vulputat
velit nonsequi blaor in henim zzrit wisi.

Vel inis nulputpat loboreet nonsectem dolore
Ut
minci eugue magnibh eu feugiat eugiat.
iustrud tat, sum quip enibh eui tet aciduip
velit,
summod tion vulput accum quipit augait
ad
se min heniat luptatem do od min henit
etue
etuercil ulputpatummy nonum ing endre
conse dolore magna facil ilit aliquisimUrem
vel utem del isi.elenisit, corerit wisi tet wis
nostrud.

nsf@speiding.no

www.speidiNg.No

På bøljan blå
SEil MED SPEiDErSkUtA hAVbrAtt

Member of the World
Organization of the Scout

Movement (www.scout.org) and
the World Association of Girl
Guides and Girl Scouts

Eksempel på en firesidig 200 x 200 mm brosjyre. Egner
seg godt hvis man ønsker å bruke store bilder i presentasjonen. Brosjyren er her vist som oppslag (to og to
sider vises sammen).

(www.wagggs.org).
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Bøker og hefter

pr

OG

Norges speiderforbuNd
TelefoN:
22 86 20 20
e-posT:
nsf@speiding.no

nOrGeS SpeiderfOrbund

Bøker og hefter har et enklere typografisk
uttrykk enn brosjyrer. Det er lagt vekt
på god leselighet, bruk av store bilder
og fargede flater for å skape et luftig,
moderne og tiltalende design. Ved
produksjon av bøker og hefter er det viktig
å ha god dialog med trykkeriet slik at man
får den kvaliteten som er ønskelig. Send en
mail til profil@speiding.no hvis du ønsker
maler til bøker og hefter.

M

v er

rA

rO

www.speidiNg.No

min roverlogg

Min vAndrerlOGG
– en Guide til en innhOldSrik
OG Spennende rOvertid
Member of the World
Organization of the Scout
Movement (www.scout.org) and
the World Association of Girl
Guides and Girl Scouts
(www.wagggs.org).

MIN rOvErLOGG

LOv OG LøFTE

SPEIDErDrAKTA

SPEIDErLOvEN OG LøFTE
Det finnes mye her på jorden som det burde
gjøres noe med. Som rovere blåser vi ikke
i disse problemene. vi forsøker i stedet å
gjøre noe med dem. Man kan alltid gjøre
sitt beste og man kan alltid forbedre verden
omkring seg. vi kan rett og slett starte med
oss selv.

Ingen av oss kan nemlig holde speiderloven
helt ut, men vi kan alltid gjøre vårt beste.

«FOrSøK å FOrLATE
DENNE vErDEN LITT BEDrE
ENN DU FANT DEN»

MIN rOvErLOGG

SPEIDErDrAKTEN
Merkene på speiderdrakten forteller
andre speidere hvor du hører til og hva du
har gjort. Her ser du hvor de forskjellige
merkene skal stå:

Lord Baden Powell of Gilwell

Speiderloven

8

Speiderloven gir deg noen gode
retningslinjer for dette, den er idealet du
skal nå opp til. Se på speiderloven som et

MINE SPEIDErDATA

kompass du skal følge gjennom livet.

å avlegge speiderløftet lover hver enkelt

1. En speider er åpen for Gud og Hans ord.

Jeg lover etter beste evne å tjene Gud,

2. En speider kjenner ansvar for seg selv
og andre.
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
4. En speider er en god venn.

Navn:...........................................................................................................................................

5. En speider er ærlig og pålitelig.
6. En speider kjenner naturen og verner

Adresse: ......................................................................................................................................

om den
selvstendig og prøver å forstå andre.
8. En speider gjør sitt beste i motgang og

Gruppe/lag:.................................................................................................................................

vansker.
9. En speider er nøysom og prøver å klare
seg selv.

Lagleder:.....................................................................................................................................

10. En speider arbeider for fred og
forståelse mellom mennesker.

Gruppeleder:...............................................................................................................................

NB! Min roverlogg ble sendt til trykking 11/9-06, på et tidspunkt
da det nye profilprogrammet ikke var endelig avklart.

Min roverlogg:
Utgitt av Norges speiderforbund

Jeg fikk denne boken:...................... og gikk da i gang med treningsprogrammet for rovere.

Tekst:
Komite speiding

Introprogrammet for rovere var jeg ferdig med: .......................................................................

Bilder:
Side 1: Nils Harald Strøm
Side 6-7: Anders Holm
Side 10-11: Nils Harald Strøm
Side 18-19: Nils Harald Strøm
Side 38-39: Anders Holm
Side 50-51: Nils Harald Strøm
Design og illustrasjon:
Morten Stensland Løwe
Trykk: Wera AS, Porsgrunn
ISBN: 82-7070-114-9
1. Opplag 2006 - 1.300 stk

Legg merke til at speiderloven ikke er
formet som en lov med befalinger og påbud.

Krets: ..........................................................................................................................................

rover å gjøre sitt beste.
hjelpe andre og leve etter speiderloven.

Valgspråket - vær beredt
Vær beredt handler om å hele tiden være
forberedt på alt som kan skje.

roverklaffer

verdensmerke
Programmerker

Deltakermerke

Speiderbønnen er en bønn om hjelp til å
leve opp til speiderlovens ideal. Den lyder

Forbundsmerke
«Jeg er beredt»

slik:

- merket /Leder-

hør mitt hjertes stille bønn:

stripe

Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

INNHOLD

MIN rOvErLOGG

INNLEDNING

INNHOLD

Enhetsmerket
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Enhetsmerket symboliserer speiderveien som leder oss til
oppdagelse av nye områder. I roverlaget åpner terrenget seg og vi
kan se at verden ligger foran oss. Da gjelder det å ha kompasset
klart slik at vi kan stake ut vår egen kurs, og ikke la oss lede
inn på blindveier. Med et stødig blikk på horisonten følger vi den
kursen vi setter for oss selv, enten vi må bestige de høyeste fjell

EGENTLIG
«TrENINGSPrOGrAMMET Er
DU
HvA DU GJør SOM rOvEr, HvOrDAN
GJør DET.»
GJør DET OG HvOrFOr DU

eller krysse de største hav på vår søken etter nye oppdagelser og
lærdom.

INNLEDNING

Loggboka for vandrere er her vist som eksempel på
hvordan bøker og hefter kan designes. Boka vises her
med oppslag (to og to sider sammen).

(WOSM eller
WAGGGS)

(Korpsmerke)
Fordypningsmerker

Da fikk jeg utlevert enhetsmerke for laget som symboliserer at jeg er på speiderveien.
MIN rOvErLOGG

9

Gruppebånd

Kjære far i høye himmel

4

velkommen som rover i Norges
speiderforbund. Norges speiderforbunds
og
formål er å utvikle selvstendige
kan bidra
ansvarsbevisste mennesker som
å nå dette
til å skape en bedre verden. For
utviklet
målet har Norges speiderforbund
andre
et treningsprogram. Det er med
å fullføre
ord meningen at du gjennom
deg til å
utvikle
skal
met,
treningsprogram
slik
bli både selvstendig og ansvarsbevisst,
en bedre
at du kan være med på å skape
verden for alle.
hva du
Treningsprogrammet er egentlig
det og
gjør som rover, hvordan du gjør
om dette i
hvorfor du gjør det. Les mer
Speiderbasen.

28

Kretsmerke
Norges-merke

Speiderbønnen

7. En speider tenker og handler

Telefon: ............................................. E-post: ..........................................................................

Speiderløfet
Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre
verden til et litt bedre sted å være. Gjennom

du loggfører
Min roverlogg er boken hvor
ved å skrive
det du er med på som rover.
har lært, blir
ned hva du har gjort og hva du
din egen
det lettere å holde oversikt over
utvikling.
for
Speiderbasen.no er en database
har lyst
speidere på internett. Hvis du
met
til å vite mer om treningsprogram
lete.
er Speiderbasen riktig sted å
egne
inneholder
Speiderbasen
forslag til
programsider for rovere med
prosjekter og aktiviteter.
n av
Lykke til med gjennomføringe
fin tid som
treningsprogrammet og ha en
rover.
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lEDERTREnInG

en
jøk
Mil

TeksT: MarTine firing
foTo: elise oTTerlei

- Enden
nden er nær!

Sjekk ut ledersidene
på speiderbasen.no for
komplett oversikt over
aktuelle kurs i ditt område.

sjøen er deres territorium, havet deres
matfat. det har det alltid vært og det
kommer det alltid til å være.
Bambustrær og harpuner. Hvis du vil
overleve det neste århundret må du
begynne nå! det hjelper ikke å hvile
på laurbærene. sjøspeiding er altså
løsningen på problemet, men så enkelt
som det høres ut er det i realiteten
ikke. det å bli sjøspeider krever enorme
forberedelser. Plant bambustrær, lær deg
vinkelsurring og andre livsnødvendige
knuter, lær deg å fiske og ikke minst å
spise fisken! du må starte innsamling
av redningsvester, garn og harpuner, les
bøkene om Thor Heyerdahl og se opp til
ham som ditt store idol. sist, men ikke
minst, overbevis gruppelederen din om
at det er sjøspeiding som er fremtiden.
Bli sjøspeider i dag! - eller rett og slett
begynn NÅ med å tenke miljø, så slipper
du alle disse forberedelsene, og du kan
kose deg enten du er landkrabbe eller
sjøspeider.

12
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bake ei kake på hytta.

Smører På: Ragnhild Haraldseid (16)
satser på klister i det milde og våte været.
#2.07

ivaprashanthi
RelGIoN: Sivaprashanthi
det
og det
anka og
er viktig på Sri Lanka
budistiske.
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Stol på meg!

Stampbading ble det ingen ting av, men andre
morsomme aktiviteter veide opp for den spolerte
badingen.

Vel gjennomført. da kurshelga var
vel i havn, kunne Veidepatruljen
(ledertrenerne i nord), dele ut
hele 25 bevis på at de hadde
gjennomført sikkerhetskurset,
det vil si at de har alle tre delene
(førstehjelp, sikkerhet på tur og
nyingen). Øvrige hadde enten
gjennomført dette fra før eller at
de manglet noe av de tre delene.
Gratulerer til dere alle.

Hei hvor det går!

Førstehjelp var en av de tre
delen av sikkerhetskurset.

#2.07
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be. Religion
for åå be.
Hindu-tempel for
et Hindu-tempel
besøker et
Thambalah besøker
Thambalah
og
hinduistiske og
både hinduistiske
øya, både
på øya,
templer på
mange templer
finnes mange
finnes

Hverdagslivet
GjeStfRIe: En
gammel kvinne ønsker
velkommen inn.
eNKel StaNDaRD:
Toalett i en av
flyktningeleirene.

Speideren er her vist som
eksempel på et medlemsblad. Store bilder og god
typografi er viktig.

ble
SpeIDeR: Ranjan Sudeera Senarathna (17) – lokal speiderleder som
i
med Flyktninghjelpen for å hjelpe til med å lage lekeplass for barna
Nikawewaleiren

Speidingen

gir en bedre og mer meningsfull
hverdag

» En skole å gå til, slik at de kan

få en utdanning og et håp for
fremtiden
Mange av speidergruppene velger
å avholde Speideraksjonen i
sammenheng med St.
Georgsdagen og

medlemsblad

GoD GjeRNING: Barna i flyktningleiren blir glade når de mottar leker
og sportsutstyr fra Flyktninghjelpen.

2007

bursdagsfeiringen.
Her er det max
muligheter for

#2

oppmerksomhet!

#2.07
22

Seng i hver krok. Folk bodde i hus og
hytter, på golv, på sofa og i seng. Kursene
foregikk i speiderhuset til 1.Tverlandet
samt i lokaler til Vatnlia leirsted.
Bading i stampe. det meste gikk vel
og bra, bortsett fra det som for mange
skulle være høydepunktet; stampbading.
da vannet i stampen var klart, skjedde
det triste at ovnen ble ødelagt og dermed
var det over for den moroa. Men jeg antar

21-03-07 10:09:45

det krigsrammede landet:
» Tak over hodet (mange har mistet sitt
hjem som følge av konflikten)
» Aktiviteter i flyktningleirene, som

Speideren #2.07.indd 22

har smørefrie ski.

Lederbladet GRO er her
vist som eksempel på et
medlemsblad. Store bilder
og god typografi er viktig.

for norges
speiderforbund

innsamlede midler til Flyktninghjelpen
sitt arbeid for barn og unge på Sri
Lanka. Med din hjelp får barn og unge i

Selskap. lilja (16) er mer skeptisk til

Litt ekstra. Petter (16) synes at en termos med
varmt vann er det som er best å ha med på
skitur. Da kan han velge hva han vil lage, enten
det er real turmat eller kakao. Ragnhild smiler
når hun forteller at i hennes sekk er det litt mer
enn det aller nødvendigste. Men så har hun i
tillegg bursdag i dag og har derfor planer om å

at de tar det igjen ved en annen
anledning.

i denne kommentaren.
#2.07
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Speideraksjonen er en
årlig innsamlings-

VInTERSpEIDInG

#2.07

FREMTIDEN: sjøspeiding er fremtiden, mener Martine firing

og informasjons-kampanje
Norges speiderforbund
arrangerer sammen med
Flyktninghjelpen. I en uke på vårparten jobber speidere over hele
landet ivrig for å samle inn penger til
mennesker som er på flukt. I fjor
samlet speidere inn hele 1 million
kroner til barn og unge i Nord-Uganda,
i 2005 nesten 2 millioner! I år går

Klæbu i Trøndelag. Også Knut slettebak
fra speiderstyret var tilstedet.

Gro #2.07.indd 12
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TeKsT: KJeTil JØssanG
fOTO: KJeTil JØssanG

PuSt i bakken: Viktig med mange pauser på lange turer.

20-03-07 21:25:46

TeKsT: Gull pedeRsen
FOTO: Gull pedeRsen

I alt ni kurs ble avviklet i løpet av
helga. Blant annet sikkerhet på tur
og førstehjelp. Bare disse kursene
alene samlet over 20 deltakere hver.
deltakerne kom fra Tromsø, Harstad,
narvik, Helgeland (Hemnesberget,
selfors og Gruben), salten krets (Bodø,
Fauske, Rognan og Tverlandet) samt fra

#2.07

april
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hva hun skal være med på.
- Jeg ble egentlig bare med
for at Ragnhild skulle slippe
å være eneste jente, forsikrer
hun. Mens de andre diskuterer
hvilken skismøring de skal
bruke, er lilja glad for at hun

vinteren like gøy som på sommeren.

Lek og moro var en del av opplegget under kurshelga på Vatnlia utenfor
Bodø,
der 40 ledere fra Tromsø i nord til Trøndelag i sør, var samlet. Ikke
minst var det
en stor gjeng rovere og roveraspiranter som var med å dra opp stemningen.

Hva kommer til å skje med oss mennesker om hundre år når
vår kjære planet er oversvømt av vann? Hvor skal vi bo og
hva skal vi leve av når det ikke lenger finnes noe fastland?
Det sår ikke lenger noen tvil, vår tid er omme!

Flokkdyr på flåte. Vi må gjøre noe før
det er for sent! det holder ikke bare
med snakk. Handling er nøkkelen. Om
hundre år når alle andre har gått under
for de store vannmassene, finnes det
bare en liten gruppe mennesker igjen
på jorden som er skikket til å leve, de
kalles sjøspeidere. sjøspeiderne lever
sammen som flokkdyr på enorme
bambus-flåter, der de regjerer de
tidligere verdenshavene og stadig tar
opp kampen med haier og blekkspruter.

- av og til er det deilig å bare slappe
av og snakke sammen med andre,
forteller Ragnhild (16). Hun liker å dra
på skiturer, og foretrekker langrenn
fremfor alpint. for henne er speiding om

lek og moro
på Vatnlia

miljø OG SjøSpeiDinG

Klimaforskerne har avsagt sin dom:

i flere hundre år har vi mennesker
forurenset den planeten vi bor på med
utslipp av farlige klimagasser. Vi har
forårsaket en global oppvarming, og
nå er dommen klar; vi bor rett og slett
i et kokende drivhus! Havnivået vil
stige når breene og polene smelter,
gjennomsnittstemperaturen på jorda vil
gå opp og det vil bli mer regn. dette er
bare noen av konsekvensene som har
kommet frem i FNs klimarapport som
nylig ble presentert.

(16) og eirik Maritvold (16) sjekker kartet.

Det beste med
vinterspeiding

rett kurS: Bjørn-ezra Godeseth (20), Lilja N. Jakobsen

20-03-07 21:25:15

Målet for turen var
Syv speidere fra Madla var nylig på skitur i Sirdalsheiene.
kunne de fortelle at det de
Turistforeningen sin hytte på Grautheller. Før de dro,
noen verdens ting.
så mest frem til, var å komme frem til hytta og ikke gjøre

#2.07
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side 12-13

Vinter er best

GRO har undersøkt hva som er
best med vinterturen.

apRil

#2 2007

medlemsblad fOR alle
OveR 16 åR i nORGes
speideRfORbund

Alle organisasjonsledd produserer
medlemsblader. I medlemsblader er det viktig å
legge vekt på store og gode bilder av speidere,
et enkelt og moderne uttrykk og lettlest
typografi. Alle medlemsblader oppfordres til
å finne sin egen identitet, men hent gjerne
inspirasjon fra henholdsvis Speideren og
GRO. Send en mail til profil@speiding.no
hvis du ønsker InDesignmaler med farger og
tekstmaler tilsendt.

Speideren #2.07.indd 23

av og til blir været for tøft, selv for barske speidere.
da nedre buskerud reiste på snøhuletur begynte
speiderne å blåse bort. de snudde heldigvis i tide.
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For barskt!

21-03-07 10:08:19

21-03-07 10:11:21
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Tips til bruk
Denne profilhåndboken er laget for å inspirere
og veilede til god kommunikasjon i speideren.
Profilhåndboken fungerer som et selvstendig
produkt, men kan også brukes sammen med
nettsiden www.speiding.no/profilprogram.

Alltid beredt

Profilhåndbok Norges speiderforbund

CDen på neste side inneholder maldokumenter,
logoer, grafiske elementer og bilder som står til
fri benyttelse for grupper, kretser og korps.
Alt materiale på CDen finnes også til nedlasting
på www.speiding.no/profilprogram.
Spørsmål til profilen rettes til profil@speiding.no

Takk til!
Profilhåndboken er utarbeidet av profilprosjektet i Norges speiderforbund. Prosjektet har bestått av: Grete Duna,
Bjørn Jarle Rødberg-Larsen, William Graham, Espen Willersrud, Katrine Johansen og Morten Stensland Løwe.
Bildet på forsiden er tatt av Peder Songedal. Forbundsmerke og annen grafikk er utviklet av Morten Stensland
Løwe. Følgende personer har bidratt med verdifulle innspill: Karen Johanne Strømstad, Torill Bye Wilhelmsen,
Ksenia Sazonova, Ingrid Stene, Lars Atle Andersen, Tore Torstad, Cartsen Henrik Pihl, Nils Harald Strøm,
speiderstyret, krets- og korpsleder seminaret, speidertinget, kretser og grupper som har deltatt i høringene.
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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

ting du ikke opplever
andre steder

Member of the World
 rganization of the Scout
O
Movement (www.scout.org) and
the World Association of Girl
Guides and Girl Scouts
(www.wagggs.org).

