
Norges speiderforbund

Retningslinjer om Norges speiderforbunds utmerkelser

Jfr. § 4-1 i Norges speiderforbunds lover.

1 Generelt

1.1 I Norges speiderforbund kan det tildeles utmerkelser.

1.2 NSF har fem utmerkelser for medlemmer i tillegg til tjenestetegn og én utmerkelse

for støttespillere. Hver utmerkelse kan kun tildeles et medlem én gang.

1.3 Den som søker tildeling av en utmerkelse er ansvarlig for å rapportere til

forbundskontoret når overrekkelse er skjedd.

1.4 Forbundskontoret fører register over tildelte og overrakte utmerkelser.

2 Tildelingskomite

2.1 Speiderstyret oppnevner en tildelingskomite som skal behandle Sølvulven og Varden.

Komiteen skal bestå av inntil fem personer. Medlemmene oppnevnes for to år av

gangen, der tre medlemmer oppnevnes i partallsår og to medlemmer oppnevnes i

oddetallsår. Komiteen bør være bredt sammensatt med hensyn til alder, kjønn og

geografisk tilknytning. Medlemmene bør ha god kjennskap til og gjenspeile

organisasjonen.

2.2 Tildelingskomiteen gir sin anbefaling til Speiderstyret om tildeling av utmerkelser.

Anbefalinger skal være begrunnet.

2.3 Tildelingskomiteen kan også anbefale tildeling av en annen av forbundets

utmerkelser enn den det er søkt om.

2.4 Tildelingskomiteen kan foreslå egne kandidater.

2.5 En oversikt over foreslåtte kandidater bevares i forbundets arkiv og er tilgjengelig for

tildelingskomiteen.

2.6 Medlemmene av tildelingskomiteen kan ikke få tildelt Sølvulven eller Varden i

perioden de er i komiteen.

3 Sølvulven

3.1 Sølvulven er Norges speiderforbunds høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer som

har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid for speidersaken og Norges speiderforbund.

3.2 Sølvulven tildeles for særlig langvarig og aktiv innsats nasjonalt i forbundet, og i flere

av organisasjonens ledd.

3.3 Forslag til kandidater til Sølvulven kan fremmes av kretsledere,

korpsledere/korpssjefer, medlemmer av Speiderstyret, generalsekretær og

tildelingskomiteens medlemmer på eget forslagsskjema innen 1. mai i speidertingsår.

Forslaget må inneholde relevante opplysninger om kandidatens arbeid og innsats og

begrunnelse for kandidaturet.



3.4 Tildelingskomiteen skal behandle alle forslag til kandidater til Sølvulven, og gi sin

begrunnede anbefaling til Speiderstyret, som vedtar tildeling.

3.5 Sølvulven overrekkes normalt på Speidertinget av speidersjefen eller stedfortreder.

Begrunnelse leses opp før navnet på mottakeren presenteres.

3.6 Speidersjefen får ved tiltredelse overrakt forbundets vandreulv fra avtroppende

speidersjef. Hvis speidersjefen allerede er innehaver av Sølvulven, bæres kun

vandreulven i funksjonsperioden.

3.7 Sølvulven er en springende ulv av sølv med blått og grønt bånd, og bæres om halsen.

3.8 Sølvulvens skjortemerke er en liggende åttetallsknop.

3.9 Med tildelingen følger et diplom.

4 Varden

4.1 Varden er Norges speiderforbunds nest høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer

som har gjort et betydningsfullt arbeid for speidersaken og Norges speiderforbund.

4.2 Varden tildeles for meget langvarig og aktiv innsats. Arbeidet bør ha foregått på flere

nivåer som gruppe, krets/korps og forbundet sentralt.

4.3 Forslag til kandidater til Varden kan fremmes av kretsstyre- og,

korpsstyremedlemmer, medlemmer av nasjonale komiteer,  medlemmer av

Speiderstyret, generalsekretær og tildelingskomiteens medlemmer på eget

forslagsskjema innen 1. mai og 1. oktober hvert år. Forslaget må inneholde relevante

opplysninger om kandidatens arbeid og innsats og begrunnelse for kandidaturet.

4.4 Tildelingskomiteen behandler innkomne forslag og gir sin begrunnede anbefaling til

Speiderstyret, som vedtar tildeling.

4.5 Varden overrekkes av speidersjefen eller stedfortreder på et nasjonalt arrangement,

på et krets- eller korpsarrangement eller ved annen egnet anledning.

4.6 Varden er en sten med forbundsmerke.

4.7 Vardens skjortemerke er en dobbel overhåndsknop.

4.8 Med tildelingen følger et diplom.

5 Hederstegnet

5.1 Hederstegnet er Norges speiderforbunds utmerkelse som kan tildeles aktive ledere og

tillitsvalgte som har gjort speidersaken en stor tjeneste, eksempelvis vist initiativ og

engasjement til løsning av større oppgaver.

5.2 Mottakeren må ha vært medlem i Norges speiderforbund i minst åtte år, og ha utført

oppgaver på minimum krets- eller korpsnivå.

5.3 Forslag til kandidater for hederstegnet kan fremmes av medlemmer av kretsstyret,

korpsstyret, nasjonale komiteer, Speiderstyret og generalsekretær på eget

søknadsskjema. Speidergrupper kan søke med anbefaling fra sitt kretsstyre eller

korpsstyre.

5.4 Forbundskontoret behandler innkomne søknader på vegne av Speiderstyret.



5.5 Hederstegnet overrekkes av speidersjefen eller stedfortreder.

5.6 Hederstegnet er en øks med futteral.

5.7 Hederstegnet selges fra forbundskontoret til selvkost.

5.8 Hederstegnets skjortemerke er en båtmannsknop.

5.9 Med tildelingen følger et diplom.

6 Æreskniven

6.1 Æreskniven er Norges speiderforbunds utmerkelse som kan tildeles aktive

medlemmer som har vist mot og utholdenhet i spesielle situasjoner eller ledere i alle

enheter som har gjort en spesiell innsats på sitt plan.

6.2 Mottakeren må ha vært medlem i Norges speiderforbund i minst fem år, og ha utført

oppgaver på enhets-, gruppe-, krets-, korps- eller forbundsnivå.

6.3 Forslag til kandidater for Æreskniven kan fremmes av medlemmer av gruppestyret,

kretsstyret, korpsstyret, nasjonale komiteer, Speiderstyret og generalsekretær på eget

søknadsskjema.

6.4 Forbundskontoret behandler innkomne søknader på vegne av Speiderstyret.

6.5 Æreskniven overrekkes av søker eller en stedfortreder.

6.6 Æreskniven er en spesialdesignet kniv med slire.

6.7 Æreskniven selges fra forbundskontoret til selvkost.

6.8 Æresknivens skjortemerke er en enkel flaggstikk.

6.9 Med tildeling følger et diplom.

7 Flammen

7.1 Flammen er Norges speiderforbunds utmerkelse til aktive rovere og unge ledere som

har vist et brennende engasjement og stor innsats for speidersaken. Flammen skal

være en anerkjennelse og motivasjon til å fortsette.

7.2 Mottakeren må være medlem i Norges speiderforbund og må være mellom 16 og 25

år ved utgangen av det året Flammen tildeles.

7.3 Forslag til kandidater for Flammen kan fremmes av medlemmer av gruppestyret,

kretsstyret, korpsstyret, nasjonale komiteer, Speiderstyret og generalsekretær på eget

søknadsskjema.

7.4 Forbundskontoret behandler innkomne søknader på vegne av Speiderstyret.

7.5 Flammen overrekkes av søker eller stedfortreder ved egnet anledning.

7.6 Flammen er et tennstål med etui.

7.7 Flammen selges fra forbundskontoret til selvkost.

7.8 Flammens skjortemerke er et karakstikk.

7.9 Med tildelingen følger et diplom.



8 Speidernes heder

8.1 Speidernes heder kan tildeles støttespillere av Norges speiderforbund som har gjort

speidersaken særlig store tjenester.

8.2 Speidernes heder kan tildeles personer som ikke er medlemmer i Norges

speiderforbund.

8.3 Forslag til kandidater kan fremmes av gruppestyrer, kretsstyrer, korpsstyrer,

Speiderstyret og generalsekretær på eget søknadsskjema.

8.4 Forbundskontoret behandler innkomne søknader på vegne av Speiderstyret.

8.5 Utmerkelsen overrekkes av søker eller en stedfortreder.

8.6 Utmerkelsen er en turkopp med forbundsmerket.

8.7 Speidernes heder selges fra forbundskontoret til selvkost.

8.8 Med tildelingen følger et diplom.

9 Tjenestetegn for ledere

9.1 Tjenestetegnet kan bæres av medlemmer som har vært ledere i minst ti år.

9.2 Tjenestetegnets skjortemerke er et pålestikk. I løkken angis antall år tjenestetegnet er

gitt for.

9.3 Tjenestetegnet kan overrekkes av gruppe, krets eller korps.

9.4 Tjenestetegnet selges fra Speider-sport.

Vedtatt av Speiderstyret 11. november 2022


