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Prøvespeiding 
Takk for ditt ønske om å få bli speider hos oss. Aspiranter blir registrert med 
en gang som medlemmer i Norges Speiderforbund, men det er  
anledning til å trekke seg i 14 dager etter oppstartsmøte uten kostnad. 
Hvis du etter to møter / 14 dager finner ut at speiding ikke var det du  
forventet og ønsker å slutte så må du melde ifra skriftlig til din enhetsleder. 
Hvis du ikke melder ifra, må regningen på kr 245,- betales. 
 

Hva koster det å være speider? 
Speiding er ikke gratis. Du må betale kontingent på ca 1200,- hvert  
kalenderår. 245,- første høst for nye medlemmer og kr 920,- i februar som 
dekker 1 kalenderår. 
 

I tillegg kommer utgifter for turer (normalt 200-250,. pr helgetur) og  
nødvendig utstyr som sekk, sovepose, liggeunderlag og egnede klær. Alle  
aspiranter får skjerf m/knute ved opptak som speidere på opptakstur.  
Speiderskjorter er frivillig, men mange velger å kjøpe en etter hvert (koster 
ca 500,-). Julegave? 
 

I troppen stilles det høyere krav til utstyr da vi er på litt tøffere turer. Her for-
ventes det at du etter hvert låner eller investerer i god sovepose, godt  
liggeunderlag, en stødig sekk som rommer det du måtte trenge på lengre 
turer, sommer som vinter, speiderskjorte og diverse tur/ uteklær som  
passer alle årstider. Det er også en del utstyr som du bør ha, slik som kniv, 
lommelykt, drikkeflasker, spisesaker til feltbruk og en dagstursekk. 
 

Hva får man som speider? 
Mye. Først og fremst unike opplevelser, vennskap som varer livet ut og en av 
landets beste lederopplæringer. Men du får også medlemsbladet Speideren 
tilsendt fire ganger i året. Du får tilgang til å leie mange ulike hytter,  
leirsteder og båter til en rimelig penge. Alle speidere er i tillegg forsikret til, 
under og fra alle arrangementer og møter i  
speiderregi.  
Alliance og Boots apotek gir 10% avslag på alle 
varer når du viser frem medlemskortet, man får 
også  10% rabatt på stormberg.no  
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Speiding tar tid 
Vi har møter hver uke og drar ofte på turer. Det forventes at du møter på 
minst 80 % av disse. For at patruljene skal fungere er vi avhengig av oppmøte 
ditt. Mange av møtene har mål som er frem i tid. Lederne legger også ned 
mye av  sin fritid for å gi dere et godt tilbud. Hvis du er forhindret til å stille på 
møte melder du ifra til din kontaktleder så tidlig som mulig. 
 

Kan mamma eller pappa bli leder? 
Køen av barn som ønsker å være speidere er til tider lang og vi er helt  
avhengige av flere voksne som kan stille som ledere og hjelpeledere. Alle 
som er over 16 kan bli speiderledere. Spesielle forkunnskaper og  
speidererfaring er ikke påkrevd. Nye ledere får hjelp til å komme i gang og vil 
få tilbud om kurs og opplæring. Selvfølgelig så følger en gratis speiderskjorte 
med jobben! Dessuten vil man også få gode venner og utvikle sine personlige  
egenskaper i forhold til friluftsliv og som rollefigur for barn. Ta en prat med 
oss ledere på et møte, bli med en eller to ganger og se om dette er noe for 
deg. Les mer på våre websider! 
 

Hva kreves det av foreldre å ha et speiderbarn? 
Ikke så mye, men aktive foreldre som følger opp barna sine 
er en stor fordel. Askim Speidergruppe har blant annet et  
foreldrelag som man kan delta i. Foreldrelaget hjelper grup-
pen med praktisk ting - blant annet organisering av transport 
på turer, dugnader og støtte på arrangement og leire. Både 
småspeideren og troppen trenger hjelpeledere for å gjen-
nomføre møter. På et møte så stiller alt mellom 1-4  
hjelpeledere etter avtale og hjelper til etter  
instruks. Eksempler på oppgaver er å følge opp en patrulje, 
stå på post, hjelpe speiderne med oppgaver og generelt å 
være tilstede. I Askim Speidergruppe så forventer vi i tillegg at alle foreldre 
stiller med minst 2 dugnadsdager per semester. 
 

Kommunikasjon og informasjon 
Askim Speidergruppe bruker primært web og e-post for kommunikasjon. Her 
finner vi all informasjon som blir levert ut på møter, terminliste,  
nyhetsbrev, linker og oppdatert informasjon. Alle speidere og foreldre bør be-
søke våre websider regelmessig og helst før hvert møte. 
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Aspirant i troppen? 
Speiding krever kunnskaper. Som aspirant i troppen må du tilegne deg et sett med 
ferdigheter som bunner ut i ”Jeg er beredt” merket. Aspiranttiden varer normalt sett 
i 3 måneder. Etter gjennomført og bestått opptak så blir du tatt opp i troppen og kal-
les for speider eller troppsspeider. Dette skjer på en opptakstur i feb/mars 2018. De 
som ikke er med på opptaksturen blir ikke tatt opp som speidere før de har gjennom-
ført en overnattingstur og vil få et sterkt redusert tilbud frem til de blir tatt opp. 
 
Aspirantene organiseres i egne patruljer og har ofte andre møter enn  
troppen. Aspiranttiden er lagt opp slik at du får opplæring i det som kreves for å be-
stå ”Jeg er beredt merket”. I tillegg forventes at du øver på egen hånd mellom møter. 
 
Jeg er beredt merket 
Vi krever ikke at du har klart alle punkter for merket, men mesteparten. 
Her er eksempler på oppgaver for å få «Jeg er beredt merket: 
 
 Vise at du kan kle deg fornuftig, og at du kan pakke egen sekk til en over-

nattingstur. 
 Vise at du kan bruke kniv, øks og sag på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. 
 Vise at du kan lage et hensiktsmessig og forsvarlig bål. 
 Vise at du kan tilberede mat på et kokeapparat. 
 Vise at du kan bruke kart og kompass på en tur. 
 Vise at du kan utføre enkelt vedlikehold av patruljens turutstyr. 
 Vise at du kan de viktigste sikkerhetsreglene for å ferdes i ditt naturmiljø 

(fjellvettreglene/sjøvettreglene etc) 
 Finne ut hva som er de vanligste årsakene til at det oppstår ulykker på tur. 
 Finne ut hvordan dere kan unngå at det skjer en ulykke når dere er på tur. 
 Vise at du kan svømme minimum 100 meter 
 Vise at du kan stoppe en større blødning 
 Vise at du kan behandle brudd og forstuinger 
 Vise at du kan legge en person i stabilt sideleie, og at du vet når og hvorfor sta-

bilt sideleie brukes. 
 Vise at du kan behandle sirkulasjonssvikt. 
 Vise at du kan gi førstehjelp ved frost- og brannskader. 
 Finne ut hva som er de vanligste årsakene til boligbrann. 
 Finne ut hvordan dere kan unngå at det utvikler seg en boligbrann hjemme hos 

deg. 
 Vise at du kan bruke enkelt brannslukningsutstyr. 
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Inndeling av troppen 
Troppen i Askim er inndelt i Stifinnere (5.-7. klasse) og Vandrere (8.-9. klasse). Uav-
hengig av alder må alle gjennom en aspirantperiode før de blir tatt opp i troppen.  
 
Alle patruljeførere og assistenter inngår dessuten i det vi kaller førerpatruljen.  
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Vår/Sommer/Høst 
 sovepose (evt. regntrekk) 

 liggeunderlag 

 toalettsaker inkl. dopapir 

 håndkle/klut, badetøy 

 solkrem, solbriller, myggmiddel 

 tallerken, kopp, spisebestikk 

 drikkeflaske/termos (minst 1/2 l drikkevann / 
døgn) 

 kniv  

 lommelykt/hodelykt 

 kompass (kartmappe hvis du har) 

 undertøy, sokker, stillongs/ulltrøye 

 ekstra varm genser 

 t-skjorte,  shorts, bukse 

 fyrstikker (pakkes vanntett) 

 regntøy, gummistøvler eller fjellstøvler 

 lue, votter, og skjerf/halsduk 

 fotoapparat 

 mat og drikke 

 plastposer 
 

Pakkelister og turutstyr 
Det viktigste er å alltid pakke sekken din selv—da vet du hvor ting er! Du bør begynne 
å pakke ved å legge frem alt du tror du trenger. Legg så igjen det du kan klare deg 
uten. Slik får du med deg det du faktisk kommer til å ha bruk for.  
Du må gjerne bruke pakkeposer (5-6 stykker i forskjellige farger koster ca kr 100,-) - 
da er det lettere å finne tingene dine når du er på tur. Lag et enkelt  system - blå po-
se = undertøy, rød = votter og lue ol. 
 
Husk å pakke vanntett når du trenger det (avhengig av årstid, type tur og  
fremkomstmiddel). En enkel og billig vanntett sekk lager du ved hjelp av søppelpose
(r) på innsiden av ryggsekken og soveposetrekket. Pakk tunge ting inn mot ryggen og 
høyt opp (langt ned på skitur), slik at du får god balanse i sekken. Legg det du treng-
er først/underveis (et ekstra skift, drikkeflaske og lignende) øverst i sekken.  
 
Sist men ikke minst! Du vil helt sikkert får noen andre ting å bære på før du legger ut 
på tur. Et stormkjøkken, ekstra vann, mat, øks og lignende fellesutstyr.  

Vinter 
 sovepose (evt. regntrekk) 

 liggeunderlag (gjerne tykt el. dobbelt) 

 toalettsaker inkl. dopapir 

 håndkle/klut 

 solkrem, solbriller 

 tallerken, kopp, spisebestikk 

 termos (med noe varmt å drikke) minst 1/2 l drik-
kevann / døgn) 

 kniv 

 lommelykt/hodelykt 

 kompass (kartmappe hvis du har) 

 tykk ullgenser, ullstilongs, ulltrøye 

 vindtett jakke og bukse 

 ekstra lue,  skjerf og votter 

 undertøy og sokker (minst 1. par ullsokker) 

 varme støvler, (fotposer) 

 (innesko hvis du ligger på hytte) 

 fyrstikker (pakkes vanntett) 

 fotoapparat 

 mat og drikke 

 Plastposer 
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Ordensregler 
Vi har noen enkle ordensregler som vi ønsker at speiderne overholder.  
Disse er inneholder fra høsten 2017 følgende punkter: 
 Jeg lover å komme på minst 80% av alle speidermøter. Sykdom er gyldig fra-

vær. 
 Jeg godtar å bli sendt hjem fra speidermøter hvis jeg etter flere oppfordringer 

fra leder / peff fortsatt ikke slutter å bråke. Da får jeg med meg en melding 
som må signeres av foresatt 

 Hvis jeg blir sendt hjem fra 3 speidermøter må jeg slutte i speideren 
 Det er greit å være uenig, men når vi har besluttet noe i fellesskap står jeg bak 

de beslutninger som blir tatt 
 Som speider viser jeg respekt og tar hensyn til andre 
 Mobiltelefon ol. skal ikke medbringes på møter hvis det ikke er spesielt avtalt 

med leder. Har man med mobil på tur så skal den være pakkes ned i sekk og 
være satt på lydløs. Det er alltid mulig å kontakte din speider ved å ringe en av 
våre ledere 

 

Ledere 
Alle speidere vil få tildelt en kontaktleder. All kontakt mellom hjem og speideren bør 
gå via denne kontaktlederen slik at vi kan følge opp på best mulig måte.  
 

Øystein Bøhler, tlf: 91550554, oystein@askimspeidergruppe.no 
Kenneth Horner,  917 96 166, kenneth@askimspeidergruppe.no 
Torunn Matre, tlf: 90969668, torunn@askimspeidergruppe.no 
Cato Kjøita, tlf 93009091 , cato@askimspeidergruppe.no 
Bjørnar Karlsen, tlf 91786442 , bjornar@askimspeidergruppe.no 
 

Oppmøte 
Alle møter er på speiderhuset hvis ikke annet er angitt. Alle møter starter 18:30 og 
slutter 20.30 hvis ikke annet er angitt i terminlista. Husk at det alltid er ”klær etter 
vær” og ha med drikkeflaske og gjerne kniv. Meld ifra hvis du ikke kan komme  til din 
kontaktleder. 
 

Programmet kan noen ganger endres i siste liten og det er viktig å alltid følge med på 
www.askimspeidergruppe.no før hvert møte. Der finner du også vårt nyhetsbrev for 
troppen som man skal melde seg på for å få informasjon tilsendt jevnlig. Merk at det 
er egne møter for troppen, aspiranter og noen ganger kun førerpatruljen (peff/ass). 
Dette vil alltid stå spesifisert i terminlista. 
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