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Tiltak og satsinger i 2021
Vi br  orj f ad  nan
● Strategifilm og aktivitetspakke
● Grønn speidergruppe og grønn leir
● Nye miljømerker, aktiviteter og ressurser
● Hemmelig oppdrag: Klimakampen
● Revidert samarbeidsavtale med KFUK-KFUM Global

Vi r å og len
● Vekstsatsing
● Ny arbeidsgruppe: Inkluderende speiding
● Nytt speiderløfte - 1. gangsvedtak på landsting
● Fri sone-kampanje
● Leirbålskultur

Vi rer  utle l od er
● Nye bli leder-filmer du kan dele
● Lederkonferansen 2021
● Nettkurs på kmspeider.no/nettkurs
● Veileder for roveraspiranttiden



Tiltak og satsinger i 2022
Vi br  orj f ad  nan
● Økt synlighet
● Operasjon patrulje
● Søknad om TV-aksjonen
● Nye merker om bærekraftsmålene

Vi r å og len
● Inkluderende speiding - utredningsarbeid
● Verktøy for inkludering og mangfold
● Merker og ressurser skal utvikles
● Frivillighetens år og Speidernes dag 23. april
● Landsleir - Gnist 2022

Vi rer  utle l od er
● Vekstprosjekt
● Lederstien 
● Arrangementer for rovere og ledere
● Digitale kurs og veiledninger



http://www.youtube.com/watch?v=RzTBOd9YSb0


Hvordan bli flere?
● Registrer speidermøtene på ungfritid.no og vær synlig på 

nett og i lokalsamfunnet
● Flere ressurser på kmspeider.no

○ Mal for rekrutteringsplan
○ Rollebeskrivelser
○ Lederstien
○ Annonser, bilder og filmer til sosiale medier
○ Gruppekompasset - vekst
○ Plakater, vervekort og

profilmateriell

Mye av materialet kan sendes til din 
speidergruppe.

Har du lyst på en vekstprat? 
Kontakt Magnus eller Eirik på forbundskontoret - 
magnus@kmspeider.no / 95473369
eirik@kmspeider.no / 
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Kurs og arrangementer 
● Ungdomsting 11.-13. mars, Nordtangen
● Unge talspersoner, 25.-27. mars, Nordtangen
● Vinter-Roland, 8.-13. april, Odda
● Ekspedisjon Vinter, 9.-13. april, Haukeliseter
● Turledelse Vinter, 9.-13. april, Finse

● Speidernes dag 23. april, lokalt
● KILT 3. - 6. juni, Nordtangen
● NM i speiding, 10. - 12. juni, Trøndelag
● Norsk Roland 137, 25. juni - 2. juli, Rogaland
● Landsleir Gnist 2. - 9. juli, Forsand
● Turledelse Kano 18.-21.august, Fjorda Gran
● Klimahelg 2. - 4. september, Nordtangen
● Pefftival 9. - 11. sept, Nordtangen
● Norsk Roland 138, 1. - 8. oktober, 

Nordtangen*

Weber
Det vil legges ut flere webinarer i løpet av året. 
Følg med på arrangementsiden på kmspeider.no

Besl ers  wer
Flere av lederkursene som du finner i 
kursmenyen kan bestilles som webinar.

Del s ant  et l ru
Vi deler gjerne patruljeførerkurs og andre kurs på 
kmspeider.no/arrangementer. 



Deltakerfond
Økonomien skal ikke være til hinder for 
deltakelse på våre aktiviteter. Ledere, 
eldre speidere og foresatte kan søke 
støtte for deltakere som er 26 år eller 
yngre.

Dere kan søke om alle innlands-
arrangementer som gruppetur, kurs eller 
roverfemkamp. 

Les mer og søk på 
kmspeider.no/deltakerfond

Har du speidere i gruppa som har 
utfordringer med å få råd til utstyr? 

Ledere eller foresatte kan  søke om 
utstyrspakker gjennom Speiderbutikkens 
utstyrsfond.

Les mer og søk på speiderbutikken.no/
utstyrsfondet

Utstyrsfond



Bli med på Gnist 2022!
● 2.- 9. juli på Forsand i Sandnes kommune.
● Påmelding åpner 1. februar og avsluttes 

1. april
● Forhåndsaktivitetene Tenn gnisten: 

○ Ny utsending kommer snart.
● Les om leiren på gnist2022.no. 

○ Her kan dere melde dere på 
nyhetsbrev. De som får gruppepost 
til vanlig, får det automatisk. 

http://gnist2022.no


Speidernes dag 23. april
2022 er frivillighetens år og sammen inviterer  
KFUK-KFUM-speiderne og Norges 
speiderforbund til speideraktivitet og moro over 
hele landet.

● Grupper og kretser kan arrangere 
speidernes dag lokalt. 

● Besøk kmspeider.no/speidernesdag for å 
registrere deres arrangement.

● Alle registrerte arrangement legges ut 
på speidernesdag.no. 
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Roverway 2024 til Norge 
North of the Ordinary
I 2024 inviteres speidere mellom 16 og 22 år til 
en europeisk leir i Norge.

Dato: 22.juli - 1. august 2024
Sted: Stavanger-området

Hva er Roverway?
Roverway er laget av rovere for rovere! Roverleir med 
tusenvis av deltakere fra hele Europa. 

De første dagene får deltakerne muligheter til å velge 
ulike ruter rundt om i Norge for å oppleve, lære og 
skape fellesskap med andre rovere. Etter fem dager 
langs de ulike rutene samles alle til felles leir i nærheten 
av Stavanger.

Utlysning for hovedkomité kommer snart!



Felles landsleir 2025
● Rammer for felles landsleir ble vedtatt av 

landsstyret og speiderstyret i desember 
2021

● Organiseres som Spf-arrangement, med 
oppnevning og mandat gitt av Spf.

● Forprosjekt våren 2022 
○ Arbeid med mandat, lokalisering og 

utlysning til landsleirledelse

Med felles landsleiren står vi sterkere sammen, 
har større synlighet og viser mangfoldet av 
speidere i Norge. Det er gøy å være mange! 
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Speiding og smittevern
I koronaveilederen finner du alltid nyeste 
informasjon om smittevern. 

Verktøy for planlegging

● Smittevernsplakat
● Risikovurdering
● Kartleggingsskjema

Lokale regler og retningslinjer
Husk å undersøke lokale regler og 
retningslinjer for smittevern.

Ta kontakt om du lurer på noe! E-post: 
post@kmspeider.no



Nye ser





Ny esl  emti

DEMOKRATISPILLET
I Demokratispillet står patruljedemokratiet i fare! Er det mulig 

å redde patruljedemokratiet, eller ender dere opp med et 
patruljediktatur?

Dere er nå medlemmer av en patrulje hvor en hemmelig 
diktator har sneket seg inn for å ødelegge. Diktatoren vil 

innføre en ny styreform, patruljediktatur! Ikke nok med det, 
diktatoren har allerede fått noen tilhengere i patruljen. 

Det er tid for å spille Demokratispillet! 







Vi r å Sot

https://open.spotify.com/show/75FfEoFV7msJZiPZ7ZCP0Z?si=9229f46a5c9f422c
https://open.spotify.com/album/00SzjsCDMYmG2L713wdOVw?si=QFznVzwgTZa2eyMArsgIPQ


http://www.youtube.com/watch?v=6Ugn1VAsHSw


Program og verktøy
Opra ær Glokon 

● Støtt viktig speiderarbeid 
på Sri Lanka og i Tanzania

● Arranger Global Challenge: 
En ny måte å samle inn penger på!
○ Speidere kan samle inn donasjoner

på egen hånd
○ Donasjoner per repetisjon av en 

aktivite
○ Faktura blir sendt ut på sms

Les mer på kmspeider.no/globalaksjonen

Oppdrag bærekraft er et hemmelig oppdrag 
som sendes til alle speidergrupper med 
vandrere. 

I dette oppdraget skal patruljene samarbeide 
for å lære mer om bærekraft og bli kjent med 
FNs bærekraftsmål.



Ledertrening
Grer  råorBesl ers  de lesn!

Forbered lederne deres til landsleir og hold 
en økt om grenser og gråsoner i deres 
gruppe eller krets. 

Speiding skal være trygt for alle!

Dere finner kursmateriellet som inneholder 
alt dere trenger for å holde en økt på 
nettsidene.

Kursmanual og presentasjon.

https://kmspeider.no/kurs-grenser-og-grasoner/category6066.html


Hederstegn 

● Søknadsfrist 23. april og 11. oktober
● Dere kan søke om hederstegn for

○ 10 års tjeneste
○ 25 års tjeneste
○ Sølvkompasset
○ Gullkompasset

Les mer og finn søknadsskjema på 
kmspeider.no/hederstegn
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Lyst på et spennende verv eller bidra i en kortere 
periode? Vi har flere ledige verv.

● Stab på landsleir
● Forbundsarrangementer som KILT og Pefftival
● Utvalg og arbeidsgrupper

○ Inkluderende speiding
○ Programutvalget
○ Internasjonalt utvalg
○ Ledertreningsutvalget
○ JOTA-JOTI-komiteen
○ Redaksjonskomiteen til Speiderbladet

● Leirsjef på Roverway 2024

Les mer på kmspeider.no/ledigeverv

Nasjonale verv og oppgaver
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Tilmen 
Har dere noen spørsmål eller 

tilbakemeldinger til landsstyret?

Send gjerne en e-post til 
landsstyret@kmspeider.no

mailto:landsstyret@kmspeider.no


http://www.youtube.com/watch?v=l2a9fFw8J_I


Spele i KU-K-sere
Bli med i gruppa Speiderledere i KFUK-KFUM-speiderne 
på Facebook for inspirasjon, deling av tips, råd og 
informasjon for speiderledere.

Tak r ! 


