
 

Visjon 2024 -  
Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, 

speiding når flere 
 

I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som 
vil ut i naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. 

Speideren er en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med 
samfunnet, naturen og seg selv, og våger å flytte egne grenser. 

 
 
 

I 2024 har er speiding et naturlig valg blant barn og ungdom i dalen. Å være speider skal ikke 
oppleves å være flaut og vi skal alle være stolte av å være speidere. Patruljesystemet skal 

være den foretrukne måten å drive speiding på i gruppene. Og vi skal ha nok ledere i 
gruppene slik at alle ledere er motiverte for videre arbeid. 

 
 
 
 

Formålsparagraf 
§ 1-5-1 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. 
 
 



SPEIDERE VIL UT 
 

LANGTIDSMÅL 2015–2024 

Norges speiderforbund 

 Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.  

 Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet. 

 Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og 
arrangementer. 

 Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen. 

 Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/inspirerende, 
løsningsorienterte og reflekterte. 

 Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner 
tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse. 

 

LANGTIDSMÅL 2015–2024 
Gudbrandsdal krets 

 Speiding skal i hovedsak drives utendørs, med stort fokus på turer. 

 Kretsen og gruppene skal ha flere åpne arrangementer hvor ikke-speidere er velkomne til å delta. 

 Alle speidere skal ha grunnleggende kunnskap om friluftsliv og natur 

 Alle speidere skal få et variert tilbud med nivåtilpassede aktiviteter som innbyr til mestring, både 
på kretsnivå og gruppenivå. 

 Alle speidere får tilbud om å være involvert i demokratiske prosesser på gruppenivå og på 
kretsnivå etter gjeldene lover og regler. 

 Alle speidere skal delta i samfunnsoppgaver. 

 Flere speidere skal få tilbud om internasjonale opplevelser 

 
 

ARBEIDSMÅL  
2016-2017 

 Alle kretssamlinger for speidere og ledere skal i hovedsak legges ute, der det er praktisk mulig.  

 Det skal arrangeres min. 1 arrangement i kretsen hvor ikke-speidere er velkomne til å delta. 

 Alle speidere i tropp skal få tilbud om å være med på minst 4 kretssamlinger med praktiske 
temaer innen friluftsliv og natur. 

 Alle speidere i flokk og koloni skal få minst tilbud om å være med på minst 2 kretsarrangementer 
ute i natur, med oppgaver og tema innen friluftsliv og natur. 

 Alle speidere over 12 år skal få mulighet til å være med på Gruppeting og Kretsting, og 
Kretsstyret skal aktivt jobbe for at gruppene har kunnskap om dette og jobber aktiv for det. 

 På kretstingene skal ¼ av delegatene være i aldersgruppen 12-26 år 

 Alle gruppene skal delta på Speideraksjonen. Og det oppfordres til at gruppene også deltar på 
Fredslyset eller andre lokale aksjoner. 

 Kretsen skal sende søknad om deltakelse for minst 1 speider til internasjonale oppgaver i NSF. 

  



PATRULJEN TAR ANSVAR 
 

LANGTIDSMÅL 2015–2024 

Norges speiderforbund 

 Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive førerpatruljer. 

 Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer. 

 Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører egne. 

 Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom tilbud om en attraktiv 

og tydelig lederutdanning. 

 Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt. 

 Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt. 

 

LANGTIDSMÅL 2015–2024 

Gudbrandsdal krets 

 Patruljesystemet er den foretrukne måten for å drive speiderarbeidet på. Gruppene jobber i 

førerpatruljer og kretsen arrangerer årlige Peffsamlinger med faglig og sosialt innhold. 

 Gjennom Peffkursene skal speiderne lære å arrangere egne møter og turer. Kretsen skal 

oppfordre gruppene til å la de få gjøre dette. 

 I løpet av perioden skal det arrangeres minst 1 kretssamling hvor utenlandske speidere deltar. 

 Rovere og ledere samarbeider aktivt med ombudene i kretsen for å ha et attraktivt kurs- og 

aktivitetstilbud. 

 Gjennom Peffkurs og Peff samlinger skal speiderne få kunnskap og opplæring i speidermetoden 

og treningsprogrammet. 

 Gjennom lederutdanningen og samlinger skal lederne få kunnskap og opplæring i 

speidermetoden og treningsprogrammet. 

 

ARBEIDSMÅL  
2016-2017 

 Det skal arrangeres 2 Peffsamlinger hvert år.  Tema 2016 vil være klatring. 

 I samarbeid med Mjøsklubben skal alle speidere ha mulighet til å gjennomføre Peffkurset i løpet 

av 1 år. 

 Gruppene oppfordres til å være vertskap for en utenlandsk speidergruppe under landsleiren 

NORD2017. 

 Alle rollene i ombudene fylles ut slik at de får en behagelig arbeidsmengde og et godt sosialt og 

faglig arbeidsmiljø. 

 Det skal gjennomføres 1 arrangement hvor patruljen står i fokus og gjennomfører aktivitetene på 

egenhånd. 

 Kretsens turpoeng skal fremheves og det skal kåres en vinner hvert år blant patruljene som har 

vært på patruljetur uten leder.  

 



SPEIDING NÅR FLERE 

LANGTIDSMÅL 2015–2024 

Norges speiderforbund 

• Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i /går over til neste 
enhet. 

• Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder med 
potensiale for speiding. 

• Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv synlighet, 
forenkling av rutiner og et godt ledermiljø. 

• Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen. 
• Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar og bidra 

med sin kompetanse. 
• Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikke-speidere, 

prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid. 
• Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale 

samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner. 
 

LANGTIDSMÅL 2015–2024 

Gudbrandsdal krets 

 Gudbrandsdal krets har over 600 medlemmer og antall aktive grupper er økende. 

 Det skal være et godt tilbud av kretsarrangementer for speidere i troppen, slik at disse velger å 
fortsette i speidern. 

 Kretsen skal jobbe aktivt med å forenkle oppgavene for lederne i gruppene og lage gode 
ledermiljøer.  

 Kretsen skal være synlig på arrangementer som kan skaffe flere ledere i gruppene. 

 Kretsen skal øke engasjementet blant speidere og ledere for å involvere seg i kretsens arbeid. 

 Kretsen skal jobbe for at alle er velkomne i speidern, med det de har med seg i sekken av 
muligheter og utfordringer. 

 Flere speidergrupper skal arrangere åpne-arrangementer for ikke-speidere og bidra i andre ikke-
speider aktiviteter. 
 

 ARBEIDSMÅL  
2016-2017 

 I løpet av denne toårsperioden skal vi ha en vekst på 50 medlemmer totalt i kretsen. 

 Kretsstyre skal utvikle gode verktøy for gruppene slik at det er enklere å administrere 
speidergruppen. 

 Kretsen skal ha en forutsigbar handlingsplan slik at gruppene kan støtte seg på denne. 

 Det skal arrangeres jevnlige ledertreff med sosiale og faglige temaer. 

 Gruppene skal være synlige på arrangementer som Stavsmartn, Gausdalsdagen o.l. 
 


