
Merkekrav Superspeidermerke 

 

Småspeider/Flokk 

- Bidra på en speidergudstjeneste 

- Delta på tre gudstjenester i løpet av et år 

- Delta på minst 80 % av speidermøtene gjennom et semester (et halvt år) 

- Ha på FSK-merket på speiderskjorta (hvis du har skjorte) 

- Velg en bibelfortelling som dere viser fram til resten av gruppa slik dere vil (skuespill, lek, 

tegning, osv. - bare fantasien som setter grenser!) 

- Ta misjonsmerket fra FSK 

 

Storspeider/Tropp 

- Delta på korpsleir en gang 

- Arrangere noe som synliggjør speidergruppa og FSK i lokalmiljøet 

- Bidra på minst to speidergudstjenester 

- Delta på fem gudstjenester i løpet av et år 

- Sy på FSK-merket på speiderskjorta 

- Delta på minst 90 % av speidermøtene gjennom to semester (to halve år) 

- Bli kjent med menigheten og dens arbeid 

- Ha Scout`s own for troppen eller patruljen 

- Delta på ett regionalt eller sentrale FSK arrangement, utenom korpsleir (Kan være korpsting) 

- Overask noen med en ekstra god gjerning, for eksempel troppen eller klassen 

- Ta misjonsmerket fra FSK 

- 12 fordypningsmerker (Rød snor) 

 

Roverkrav 

- Delta på korpting 

- Delta på korpsleir to ganger ila speidertiden 

- Holde Scout's own for gruppa på tur eller leir 

- Delta på minimum 2 regionale eller sentrale FSK arrangement, utenom korpsting og korpsleir 

- Overask noen med en ekstra god gjerning, for eksempel troppen eller klassen 

- Ta misjonsmerket fra FSK 

- Oppnådd burgunder klaffer 

 

Lederkrav 

- Sentral ansvarsoppgave på korpsleir eller hatt en periode i korpsstyret 

- Holde Scout's own for gruppa på tur eller korpsleir 

- Delta på 4 korpsting 

- Sentral ansvarsoppgave på regionalt eller sentralt FSK arrangement (Ikke korpsleir) 

- Bidra til gjennomføring av misjonsmerket i småspeider, Tropp eller roverlag 

- Vært leder i minimum 10 år i FSK (Lutherrose-pin) 

 

* For småspeider, storspeider og rovere godkjennes av ledere i gruppen 

* For ledere må det sendes inn søknad til korpsstyret 


