
 

Enheter i speidergruppen 

Speiderne er delt i tre enheter etter 
alder/klassetrinn: flokken, troppen og roverlaget.  

Flokken: Er for de yngste speiderne (3. og 4.-klasse).  

Troppen: :Storspeidere (5-10 klasse).  Speidere i 5.klasse er 
aspiranter i troppen ett år. Speiderne er i troppen til 
utgangen av 10.-klasse.  

Rovere : Speiderne fra 16 år og oppover er i roverlaget. 

Hva er speiding? 

Speiding innebærer ett aktivt friluftsliv. Det er en stor og 
viktig del av speiderarbeidet å være ute i naturen hvor vi 
blir  kjent med naturen og har lært å klare seg ute  uansett  
værforhold.  

Speiding er vennskap og opplevelser for livet. 

 Gjennom felles eventyr og opplevelser, utvikler man et 
spesielt forhold andre speidere rundt seg, som kan vare 
livet ut. 28 millioner speidere på verdensbasis kan ikke ta 
feil. 

 Hva venter du på? Eventyrene er der ute!. 

 

  

 

Velkommen til 
Hundvågspeiderne 2020-2021 

Om oss 

Hundvåg 1 speidergruppe ble stiftet i mars 1946 og har 
siden den gang hatt mange flotte møter og gode turer. 
Hvert år reiser noen av speidere på en ukes lang 
speiderleir. Hundvågspeiderne er per i dag ca 60 aktive 
medlemmer fra 3 klasse til erfarne ledere. 

Gruppen har i dag en småspeidergjeng, en tropp og et 
roverlag. Vi har også en aktiv og engasjert ledergruppe.  

KONTAKTINFORMASJON  

Adresse: Hundvåg I speidergruppe  
v/ Lisbeth Hegreberg, Husebøhagen 16, 4083 Hundvåg 
 
Adresse til speiderhuset:  Berge Odelsvei 36, Hundvåg 
 
Hjemmeside: http://www.hundvagspeiderne.no/  
 
E-post: lisbeth.hegreberg@lyse.net 
 
Gruppeleder: Lisbeth Hegreberg, mob 908 26 752 
 
Enhetsledere: 
Småspeiderleder: Vigdis Mikkelsen, mob 907 24 722, 
vigdis@jlr.no 
 
Troppsleder: Frode Tingvik, mob 954 89 869, 
frode.tingvik@laerdal.no  
 
Roverleder: Jonas Vika, mob 908 19 068, 
jonas.vika00@gmail.com  
 

Organisasjonsnummer: 887 835 012 

SR-bank konto nummer: 3201.31.66276 

 

  

 

 

Visjon;     
Speidere vil ut, 

patruljen tar 
ansvar og 

speiding når flere 

 

 



 

Treningsprogrammet 

Treningsprogram er et hjelpemiddel for å nå 
speidingens mål. Det er basert på arbeidsmetoder og 
aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket.  

Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og 
ansvarsbevisste mennesker som gjennom sitt arbeid og 
sin væremåte kan væte med å bidra til å skape en bedre 
verden.  

Treningsprogrammet skal hjelpe ledere, patruljeførere 
og speidere til å drive denne treningen og er lagt opp 
slik at speiderne får en progresjon i ferdighetene i løpet 
av sin speidertid.  

Før de tar fatt på treningsprogrammet, gjennomfører 
speiderne et introprogram for den enheten de har 
begynt i. Introprogrammet skal gi speideren innsikt i 
hva speiding er. 

 

  
Innmelding og kontingent  

Innmelding skjer ved å levere inn et ferdig utfylt 
innmeldingsskjema. Det betales en årlig kontingent til 
Norges speiderforbund som inkluderer blant annet 
forsikring og medlemsbladet «Speidern». Denne 
kontingenten betales på egen giro som sendes ut av 
forbundet. Medlemskap koster kr. 910,- pr kalenderår. 
Den fordeles mellom forbund, krets og gruppe. De som 
starter etter sommeren betaler 50 % kontingent som 
dekker speiderskjerf og eventuelt merker som tas 
igjennom året. 

“Eventyrene er der ute! Som speider kan 

du være med på alt fra korte turer og lek 

i nærmiljøet, til snøhuleturer, 

kanopadling og leir i inn- og utland. Du 

blir vel med?” 

Bli tatt opp som speider 

Når oppstarten er over skal du tas opp som "ekte" speider. 
Du avlegger speiderløftet og får utlevert speiderskjerfet. 
Opptakelse finner sted på vår årlige årsfest hvor også 
loddtrekningen av alle loddbøker som er solgt av 
speiderne. 

Loddbok - utloddning 

Hver høst har Hundvågspeiderne salg av lodd i 
loddbøker. Her kan speiderne selv bidra med å få 
inntekter til speiderarbeidet. Pengene fra loddsalget 
brukes til utstyr som brukes på de vanlige speidermøtene. 
Alle speidere må selge lodd for minimum kr. 400,-. 

  

 

Forsikring og sikkerhet på tur 

Speiding er ikke helt uten risiko, men skader større enn  kutt og 
skrammer er sjeldne. Speidere med gyldig innbetalt kontingent 
er ulykkesforsikret til, fra  møter og under alle 
speiderarrangement.  

 Speiderens klær og utstyr er ikke forsikret, så vi anbefaler en 
helårs ferie- fritidsforsikring. 

 I de fleste tilfeller har vi en hjemmeleder når vi er på tur. 
Dersom uhellet er ute vil hjemmelederen fungere som et 
bindeledd mellom ansvarlig leder på tur og foreldre. 

Speiderdrakten 

Speiderdrakten består av speiderskjorte, skjerf med skjerfknute 
og fortrinnsvis blå bukser samt kniv i beltet. Skjorta må den 
enkelte kjøpe fra nettbutikken Speider-sport. Skjerf med knute 
fås når speideren tas opp i gruppa ved en høytidelig anledning. 
Speiderdrakten er med på å opprettholde fellesskapet rundt 
speiderbevegelsen, og skal brukes av speiderne på møter og 
andre offisielle arrangementer 

Klær og utstyr 

Som speidere er vi mye ute. Stort sett holder det med vanlig 
utetøy, en sekk, liggeunderlag, hodelykt og sovepose. En 
tollekniv er speiderens fremste verktøy, men det er ikke noe som 
trengs med en gang. Kniver som brukes uvettig inndras av leder. 
Etterhvert kan barna ønske seg mer utstyr, men det er frivillig. 

 



Arrangementer igjennom året 

 Foreldreinformasjon ved oppstart hver høst 
 17 mai: Deltar i barnetoget på Hundvåg og 

har ansvar for flaggborgen 
 Felles sommer og juleavslutning 
 Årsfest m/opptakelse i november 

For Flokk: 

 Overnattingstur til Lundsneset i september 
 Helgetur til speiderhytte 
 Helgetur – Furenesdagene i mai/juni 
 Speiderkonkurranser 

For Tropp: 

 Overnattingstur til Lundsneset i september 
 Helgetur til speiderhytte – høst og vår 
 Helgetur – Furenesdagene 
 Speiderkonkurranser m/overnatting 
 Kretsleir / landsleir 

For Rovere: 

 Overnattingsturer / leirer 
 Rover 5 kamp 
 Jota / joti 
 Hjelp i enhetene på turer og arrangementer 

  
Foreldreinnsats i Speideren 

Vi er en frivillig organisasjon, som er avhengig av at noen 
gjør en frivillig innsats for å holde hjulene i gang. 

 I løpet av et år vil foreldre vanligvis bli bedt om å stille på 
én dugnad hver vår og høst. Vi trenger hjelp til forfallent 
arbeid på vårt speiderhus. Foreldre må også stille som 
sjåfør på noen av speidernes helgeturer/arrangementer. 
Delta som hjelper og leder. Bidra med mat og gevinster på 
tilstelninger. Dersom du uoppfordret ønsker å bidra, 
setter vi pris på at du tar kontakt. 

“Det er bare to ting du skal etterlate deg 

på leirplassen: Det første er ingenting, og 

det andre er en takk til eieren.” 

Bildebruk 

Hundvågspeiderne tar og bruker mange bilder i sin 
informasjon. Vi bruker kun bilder hvor de som er avbildet 
blir fremstilt positivt. Foresatte som ikke ønsker at vi 
bruker bilde av deres sønn/datter må gi skriftlig beskjed 
om dette til en speiderleder. 

Verv til GRASROTANDELEN 

Du kan sende SMS Grasrotandelen 887835012 til 2020 
(tjenesten er gratis). 
Gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til Hundvåg 1 
speidergruppen.  
Det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 5 
kroner til Hundvåg 1. Dette uten at det går utover din 
innsats, premie eller vinnersjanser. 

  

 

Småspeiderflokken 

Flokken består av småspeidere fra 3.- og 4.-klasse, og ledes av en 
voksen flokkleder og eventuelle assistenter. Flokken har faste 
møter hver uke, og turer en gang i blant. I flokken skal speiderne 
opparbeide seg et grunnlag for videre speiderarbeid, blant annet 
lære å samarbeide, ta ansvar for seg selv og å kjenne til naturen. 

Speidertroppen 

Troppen består av speidere fra 5.- til 10.-klasse, og ledes av en 
voksen troppsleder og assistenter. Speiderne er delt inn 
i patruljer, som er selvstendige enheter med møter hver uke og 
turer jevnlig. Patruljene ledes av de eldste speiderne, med 
oppfølging av voksne ledere. Troppen har samlet møte en gang i 
måneden, turer ca. to ganger i semesteret og en ukes sommerleir 
hvert år. I troppen skal speiderne lære å ta ansvar for seg selv og 
andre, praktiske ferdigheter som førstehjelp, kart og kompass og 
kanopadling, i tillegg til et sterkt samhold og vennskap gjennom 
felles opplevelser. 

Roverlaget 

Laget består av rovere fra 16 år og oppover, og velger sin egen 
leder. Roverne har ikke faste møter, men gjennomfører turer og 
møter, ofte på et høyere nivå enn de andre enhetene. Roverlaget 
er også en viktig ressurs for de andre enhetene, og deltar spesielt 
ofte på troppens arrangementer 

 



 

Foreldrerådet - ressurspersoner 

For øyeblikket har vi ikke et aktivt foreldreråd. Men vi 
ønsker svært gjerne å få noen ressurspersoner som ikke 
trenger ha et fast verv. Men innimellom kan gjøre 
forfallende arbeid på speiderhuset, eller hjelpe til på et 
speidermøte,delta på en tur eller som ekstra mannskap 
på arrangement aktiviteter i lokalområdet..  

I tillegg ønsker vi å trekke inn ekspertise fra foreldrene. 
Dersom du tror at dine erfaringer eller interesser kan 
komme til nytte i speideren, gi beskjed. 

 

  
Speidermetoden 

Speidere arbeider for en bedre verden. Vi bringer med oss 
i hverdagslivet de tankene speiderideene står for. Ser vi 
på de millioner av mennesker som har vært speidere 
siden 1907, så tror vi at dette har betydd noe for 
verdensutviklingen. Speidermetoden baserer seg på 
speiderbevegelsens grunnleggende prinsipper som er 
beskrevet av WAGGGS og WOSM. Prinsippene omfatter 
både idealer og verdier, program og metode og 
organisasjon.  

Speidermetoden består av 8 elementer: 

 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  

Elementene utgjør en helhet i aktiviteter og arbeidsform. 
Elementene i Speidermetoden beskriver også måten 
speiderarbeidet blir ledet på. Veiledning ivaretar denne 
sammenhengen og knytter den til verdigrunnlaget. Det er 
ikke nødvendig å ha med alle elementene på hvert møte 
eller på hver tur, men over en periode må alle elementene 
være med. Hvis ikke kan vi ikke kalle det speiding. 

“Hvis det ikke er moro, er det ikke 

speiding” 

 

  

 

Speiderhaik i Bodø 

Speiderbasen - Øytun 

Hundvågspeiderne er så heldige å ha vårt eget speiderhus hvor 
vi oppbevarer alt utstyr. Her har vi så godt som alle møter enten 
ute eller inne. Huset inneholder en kjeller hvor vi lagrer alt tur og 
leirutstyr. 2. etasje disponeres av troppen hvor det er 5 patrulje 
rom. Flokken disponerer salen i 1. etasje, men som regel er de 
ute. Utenfor har vi en flott og permanent gapahuk, og stor hage. 

Speidermarka på Lunde 

På Lunde nærmere Lundsneset har speidergruppen bruksrett til 
et område som vi kaller for «Speidermarka». Der har vi har 
bygget en gapahuk og grillplass. Høsthalvåret bruker troppen 
området til sine speidermøter. I tillegg har vi gruppeleir i løpet 
av september. 

Kano og robåter 

Speidergruppen eiger 12 kanoer og 1 robåt som står på henger. 
Dette utstyret har vi lagret i et militær lager ute på Lunde. Hver 
vår og høst drar troppen på tur med kanoene. 

 



 


