
FSK-ABC for oppstart av nye speidergrupper i Frikirken  
 
I dette dokumentet finner du nyttig og viktig informasjon om å starte speidergruppe i 
Frikirken. Vi bruker et tenkt eksempel der Solvik menighet ønsker å starte speiderarbeid i sin 
menighet. I tillegg til dette dokumentet finnes det mer utfyllende informasjon på følgende 
nettsider: 
Frikirkens Speiderkorps (FSK) og Frikirkens Barn og Unge (FriBU): http://www.fribu.no 
Norges Speiderforbund (NSF): http://www.speiding.no 
 

 

Hvordan er en speidergruppe bygd opp?  

Solvik menighet ønsker å starte speiderarbeid og kontakter FSKs speiderkonsulent for å få 
hjelp til å komme i gang. De fikk god hjelp til å etablere speidergruppa under navnet Solvik 
FSK. Forkortelsen FSK står for Frikirkens Speiderkorps, og viser at gruppe hører til Frikirken. 
FSK er også en del av FriBU (Frikirkens Barn og Unge).  
 
Solvik FSK er nå en realitet og mottar oppstartstøtte fr 
 
Medlemmene i Solvik FSK blir fordelt i ulike enheter etter alder: 
Farge Navn på enhet Navn på speidere Fra Til 
Brun Beverkoloni Bevere 1.kl. (6 år) 2. kl. (7 år) 

Gul Flokk Ulvunger (Småspeidere) 3. kl. (8 år) 4. kl. (9 år) 
Blå Tropp Stifinnere 5. kl. (10 år) 7. kl. (12 år) 

Grønn Tropp Vandrere 8. kl. (13 år) 10. kl. (15 år) 
Lilla Roverlag Rovere 16 år 25 år 

 
Solvik FSK har 10 barn i 2.-4. klasse. Disse ti barna blir med i Flokken. Videre har Solvik FSK 10 
barn i 5.-8. klasse. Disse blir med i Troppen. Når gruppa vokser er det lurt å dele troppen i to: 
Stifinnere og Vandrere. Det går også an å skille ut de minste i flokken til en beverkoloni. 
På ledersiden velges en leder for hver enhet. I tillegg velges det en gruppeleder. 
 
Enhetslederne har som regel ansvaret for planlegging og gjennomføring av møtene, mens 
gruppeleder har det administrative ansvaret og er speidergruppas kontaktperson. Ytterligere 
ledere er assistenter i de ulike enhetene. 
 
Solvik FSK har 3 foreldre som står i spissen for å starte speiderarbeid i menigheten. Adam blir 
gruppeleder, Eva blir enhetsleder i flokken og Abraham blir enhetsleder i troppen. Etter 
noen møter er det to foreldre til som blir med som assistenter i hver sin enhet. 
 

  



Hva koster det å være speider? 

Som speider betaler du en årlig 3-delt kontingent til forbund, krets og lokal gruppe. 
Forbundskontingenten for 2012 er kr 470,- per medlem. Hele kontingenten kreves inn felles 
fra forbundet. Kretsene kan ta inntil halvparten av forbundskontingentbeløpet.  
 

Kontingent Beløp 
Norges speiderforbund 470,- (for 2020) 
Speiderkretsen Maksimalt 235,- 
Speidergruppe Minimum 50,- 

 
Speidergruppene kan kreve hvilket beløp de ønsker. En typisk årskontingent vil være mellom 
900,- og 1.300, -. Gruppene har også mulighet til å ha ulike kontingentsatser for f.eks. ledere 
og speidere. I tillegg til dette kan kostnader for turer og leirer tilkomme. 
 
Solvik FSK får støtte fra blant andre kommunen og FriBU. De bruker noen av pengene til å 
betale delbeløp på turer for speidere som ellers ikke kunne betalt selv. Solvik menighet er 
også rause og dekker kontingenten for lederne. 
 
Kontingentkravet sendes ut i januar. Giroen har vanligvis betalingsfrist i første del av februar. 
Man må betale for et helt år av gangen. De som begynner i speideren på høsten (og meldes 
inn etter 18. august) betaler cirka halv kontingent. Man må ha betalt kontingent for å være 
dekket av den kollektive personskadeforsikringen. 
 
 

Er speiderne og lederne forsikret?  

JA! Forsikringen er en ren personskadeforsikring og gjelder for alle medlemmer av Norges 
speiderforbund (øvre grense 70 år). Medlem er man når kontingenten for inneværende år er 
betalt. Forsikringen dekker ikke skade på eller tap av utstyr/eiendeler. 
 
Forsikringen gjelder under organiserte speideraktiviteter som møter, turer og speiderleirer 
som foregår under ledelse av patrulje, tropp, gruppe, krets, korps og forbund i hele verden. 
Den gjelder også ulykkesskade som medlemmet rammes av på direkte vei mellom hjemmet 
og overnevnte arrangementer. 
 
Potensielle medlemmer som deltar i enkelte åpne arrangementer er også̊ omfattet av 
avtalen. Det samme gjelder personer som en periode prøver ut speiding for å se som det kan 
være noe for dem (”prøvespeiding”). Disse må speidergruppa melde fra om til 
forbundskontoret for at forsikringen skal gjelde. Prøvespeidingsperioden er en måned fra 
datoen kontoret får beskjed. 
 
Forsikringen omfatter også en ansvarsforsikring for lederne. 
 

  



Hva trengs av resurser for å starte en speidergruppe?  

Solvik menighet har 3 foreldre som ønsker å starte speiderarbeid. De har valgt å få hjelp av 
FSK til å legge dette fram for menighetens ledelse. FSK kommer på besøk til menigheten, og 
hjelper til med oppstarten. Hjelpen består i å veilede menighetens ledelse og speidergruppas 
ledere. Solvik FSK får tips om hvordan speidergruppa kan fungere som en viktig funksjon i 
menighetens arbeid. En av FSKs sterkeste sider er evnen til å nå langt ut over de som 
allerede er i menigheten. Det er lett å invitere til speideren, og det er attraktivt å være med. 
Solvik FSK får også FSKs oppstartspakke som er beskrevet under.  
 
 

Hva finnes i oppstartspakken?  

• Veiledning i hvordan planlegge møter og bruk av speiderbasen.no.  
• FSKs lederhåndbok  
• 20 FSK korpsmerker samt gruppebanner og gruppestriper. 
• Veiledning for å søke oppstartstøtte i FriBU og kommune m.m.  
• Opplæring i det nettbaserte medlemssystemet. 
• Veiledning og informasjon om resurser på nett. 
• FSKs økonomiske plan for nyopprettede speidergrupper. 

 
 

Hva inneholder den økonomiske planen?  

Det tar tid før Solvik FSK har sterk nok økonomi til å stå på egne ben. Derfor bidrar FSK med 
midler til oppstart. Menigheten oppfordres også til å støtte opp om arbeidet i bønn, med tid 
og med penger. De fleste kommuner er også positive til speiderarbeid, og bidrar ofte med 
økonomiske midler. 
 
Alle nye lag i FriBU som har minst fem medlemmer under 26 år, og betaler 
medlemskontingent på minimum 50,- er støtteberettigede lag. Alle støtteberettigede lag får 
hvert år FriBU Frifond direktestøtte. I tillegg kan de søke om FriBU frifond prosjektstøtte og 
oppstartstøtte. 
 
FSK bidrar ytterligere med en trinnvis løsning for å hjelpe gruppa i gang.  

• Ved etablering får gruppa 6.000,- i oppstartstøtte.  
• 2. År kan gruppa søke om inntil 4.000,- i driftsstøtte.  
• 3. År kan gruppa søke om inntil 2.000,- i driftsstøtte.  

 
I tillegg finnes det mange muligheter for å søke om penger. Ulike fond og foretak ønsker 
søknader til ulike prosjekter. Sponsorer er også en mulighet i speideren. 
 
 

  



Hvordan starte opp? 
Når Solvik FSK startet gruppa fulgte de NSFs liste for oppstart av nye grupper. Der står det 
beskrevet hva som tilbys og kreves i forhold til: 

• Stiftelsesmøtet 

• Registrering av navn 

• Taushetserklæring 
• Politiattest 
• Frivillighetsregisteret 

• Enhetsregisteret 
 
NSF tilbyr også gode veiledninger for: 

• Planlegging 

• Speiderprogrammet 
• Speidermetoden 

• Rekruttering 
 
Solvik FSK fikk utnevnt en mentor fra sin speiderkrets. Det kan være lurt å velge en mentor 
fra kretsen som speidergruppa blir en del av. Kretsene i NSF er en geografisk inndeling. 
Kretsene arrangerer ulike arrangement og kurs som gruppa kan delta på. I tillegg har alle 
grupper i FSK tilgang til hjelp og resurser fra både FSK og FriBU. Gruppeleder i Solvik FSK får 
jevnlig en telefon fra en kontaktperson i korpsstyret (FSKs landsstyre). Hensikten er å høre 
hvordan det går og gi informasjon om hva som skjer i korpset fremover. Korpsstyret vil være 
tilgjengelig for alle typer spørsmål og kommer gjerne på besøk på speidersamlinger og/eller 
turer. 
 
 

Litt mye eller? 

Dersom du har begrenset eller ingen erfaring med speiderarbeid fra før er det naturlig å bli 
noe overveldet. Det er mye tilgjengelig informasjon og mange gode resurser å velge i. Derfor 
er det viktig å ta en ting om gangen. Ingen bruker alle resursene og vi vil gjerne hjelpe deg 
med hva som er viktig for å komme i gang. Korpsstyret ønsker å stå sammen med deg og 
støtte deg i både oppstart og drift. Ta heller kontakt med oss en å avskrive tanken om 
speiderarbeid i din menighet. Vi lover deg: Eventyrene er der ute! 
 
FSK ønsker dere lykke til med speiderarbeidet, og dere er mer en velkommen til å ta kontakt 
underveis. La oss få en sjanse til å hjelpe til uansett hva det måtte væreJ. Kontaktinfo finner 
dere på våre nettsider. Korpsstyret er til for å hjelpe dere. I tillegg har vi en speiderkonsulent 
som raskt svarer på deres henvendelser. Kontaktinfo til FSKs speiderkonsulent: 
 
Børge Greaker  
Mobil: 934 68 143 
E-post: speider@fribu.no 
Web: http://www.fribu.no 
Facebook: www.facebook.com/fsk73 
Post/besøksadresse: Tingstadveien 3, 1712 Grålum  


