
- Uniformsreglement - 

S P E I D E R U N I F O R M E N  

Speideruniformen ble i sin tid innført av Baden-Powel for a viske ut skillet mellom rik og fattig. I vårt land har vi 

ikke slike problemer i dag, men uniformen er fremdeles et bindeledd som forteller at vi tilhører en organisasjon 

med mål og hensikt, og ved a bære uniformen identifiserer vi oss med denne organisasjon. 

Speideruniformen brukes på tropps- og patruljemøter, turer, leirer og alt det som har med speiding a gjøre. 

Uniformen består av: 
1. Kakifarget skjorte. 

2. Blått trekantskjerf for småspeideme. 

Rødt og blått trekantskjerf for storspeiderne. 

Rødt og gult trekantskjerf for roverne. 

Gult trekantskjerf med striper og speidersymbol for ledere. 

3. Speiderbelte. 

4. Hatter for storspeiderne. 

5. Bandolær, som brukes ved høytidelige anledninger (f.eks. speidervigsling, speidergudstjeneste, 

gudstjeneste på leirer osv.). 

Merker og symboler: 
HØYRE SKJORTEBRYST: 

1. Alle bærer korpsmerket, trekantmerket med inskripsjonen Adventistsamfunnets Speiderkorps», plasseres 

11/2 cm over høyre brystlomme. 

2. Rovergradene (bla, rød og grønn filtstripe) plasseres like over høyre brystlomme. Man begynner på høyre 

side. En rover kan bære tidligere rover distinksjoner når han/hun tar en høyere grad. 

3. «ROVER» merket festes på høyre lommeklaff, mellom knappen og ovre som på klaffen. 

VENSTRE SKJORTEBRYST: 

1 Gradsnålen for den grad man sist ble vigslet til plasseres på venstre lommeklaff, mellom knapphullet og 

ovre som på klaffen. Storspeidere kan bære nåler innen sin kategori (4.-6. klasse eller 7.-9. klasse), 

maksimalt 3 nåler. 

2. «Sølv» eller «Gull» striper som markerer antall HF-merker, plasseres like over venstre lommeklaff. Man 

begynner fra venstre kant. «Sølv»-stripe for fem HF-merker, «Gull»-stripe for ti HF-merker. 

HØYRE ERME: 

1. Patruljemerket plasseres på høyre erme, midt mellom skuldersømmen og troppsmerket. Dette merket er 

vanligvis laget av lær eller i skinn og er som oftest et dyresymbol. 

2. Troppsmerket (tekst f. eks. Moss tropp), plasseres 91/2 cm under skuldersømmen. 

3. «NORGE» merket plasseres 11/2 cm under troppsmerket. Dette merket skal bæres av dem som deltar eller 

har deltatt på en av Adventistsamfunnets internasjonale speiderleirer. Dette merket ser slik ut: 

NORGE 

4. Camporeemerket plasseres 11/2 cm under «NORGE» merket. Det kan bare bæres camporee-merke fra den 

siste camporeen man selv har vært pa. 

VENSTRE ERME: 

1. Organisasjonsmerket, ovalen med jordkloden (trekant, skjold og sverd for storspeidere og ledere, de fire 

småspeidersymbolene for småspeiderne) plasseres på venstre erme, 5 cm under skuldersømmen. 
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2. Ledervinkler. 
 

Øverste vinkel Plasseres 5 cm under organisasjonsmerket, med spissen opp. Har man Here vinkler plasseres 

disse med en innbyrdes anstand på 11/2 cm. 

Troppsleder barer 3 vinkler, troppsassistent barer 2 vinkler og patruljefører barer 1 vinkel. 

SKULDERKLAFFER: 

1. Skulderstroppene skal bares av storspeiderne. De skal ha samme farge som den grad man sist har tatt og skal 

vare 3-31/2 cm. brede. Skulderstroppene for ledergraden er et 31/2 cm. bredt band av mørk blå fløyel med et 1 

cm. bredt gult fløyelsbånd på midten. Skulderstroppene plasseres ytterst på skulderklaffene. 

2. Stjerne på skulderklaffen bares av dem som har tatt utvidet speidergrad. Stjernen skal ha samme farge som 

skulderstroppene og festes midt på skulderklaffen. 

FLØYTESNORER: 

Ledere barer fløytesnor på venstre side. 

Rød snor bares av landsledere. 

Gul snor bares av kretsledere. 

Blå/gul snor bares av alle andre ledere fra troppsleder til patruljeassistent. 

(Alle ledere som har troppsansvar skal bare foreskrevne vinkler. ) 

BANDOLÆRET: 

Bandolæret plasseres over høyre skulder og går ned mot venstre hofte. Bandolæret for storspeiderne er 

sennepsgult og for småspeideme blått. På bandolæret plasseres kun HF-merker. De som har ledergraden 

barer et åttekantmerke nederst i spissen på bandolæret. 

Merk! 
Skjorte eller skjerf som er skrevet, malt eller tegnet på, eller som på annen mate ikke er i samsvar med det som er 

nevnt over, regnes ikke som uniform. T-skjorte med speidersymbol på er heller ikke regnet som uniform. 

Dersom speideren masker a bare Here merker, som camporeemerker fra tidligere camporeer eller pins evt. merker 

fra kretsleirer og annet, anbefales det a feste disse på en bålkappe. 

 


