
Arna MSK speidergruppe - prosjekt inkluderende speiding 
 
Arna MSK speidergruppe er en speidergruppe som er åpen for alle.  
Akkurat nå har vi 96 medlemmer med speidere fra 1. klasse og oppover. De fleste speiderne 
våre er småspeidere (1.-4. klasse) eller storspeidere (5.-10. klasse). Vi har også rovere fra 
16 år og voksne. Speiderarbeidet drives på dugnad, og gjennom medvirkning og trening av 
speiderne sørger vi for at de eldre speiderne er ledere og rollemodeller for de yngre. 
 
Arna MSK speidergruppe tilhører Norges Speiderforbund NSF og vi arbeider etter NSF sine 
mål for arbeidet. Det overordnede målet med all speiding: “Speiding 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 kan bidra til å skape en 
bedre verden.” 
Vi ser at speiding kan være en god aktivitet for barn og ungdom som ikke finner seg til rette i 
annen organisert aktivitet. Gjennom det fellesskapet friluftsliv og praktisk aktivitet gir, legger 
vi til rette for mestringsopplevelser som har verdi også utover den tiden barna er med i 
speideren.  
 
Arna MSK speidergruppe driver Arnatrimmen som er trimløyper med 20-25 poster fordelt på 
5-6 forskjellige fjellturer rundt Arna og nærområdet. Løypene er forskjellige hvert år og de blir 
lagt ut av speidere om våren og hentet inn igjen om høsten. Dette er et viktig dugnadsarbeid 
for oss, men også noe som alle innbyggere i Arna har glede av. 
 
Alle som ønsker det skal få være med i speideren, enten de er vanlige barn/ungdommer, har 
spesielle behov eller har foreldre som har dårlig råd. Gjennom vår sosiale profil sørger vi i 
dag for at familier som trenger det får dekket utgifter til leirer og turer, nettopp for at alle skal 
kunne være med. 
 
Turer og leirer er en viktig del av speiding. Vi tar med oss speiderne på leir og lever ute en 
hel uke sammen med andre speidergrupper hver sommer. Her i Arna bruker vi 
nærområdene til overnatting ute i skogen om høsten eller vinteren. Gjennom disse 
helgeturene blir barna både kjent med turmuligheter og naturområder nær oss, og bygger 
vennskap og kunnskap for livet. 
 
Prosjektet vi søker om penger til kaller vi inkluderende speiding. Selv om målet vårt er at alle 
skal  kunne delta i speideren vet vi at det kreves utstyr for å kunne være med på leirer og 
overnatting i naturen. Det kreves både fellesutstyr fra speidergruppen, som telt, 
sikkerhetsutstyr og utstyr til matlaging, og personlig utstyr for enkeltspeidere, som ryggsekk, 
liggeunderlag og sovepose. Vi opplever at mange familier i Arna strever med å ha råd til å 
kjøpe denne type utstyr. 
 
For å kunne gi enda flere glede av å delta på turer, sommerleire og annet ønsker vi  derfor å 
starte prosjektet Inkluderende speiding der speidergruppen har nok fellesutstyr til å kunne få 
med alle som vil, og at gruppen i tillegg har personlig utstyr til  utlån for speidere som ikke 
har mulighet for å skaffe seg slikt utstyr selv.  
 



 
 
Vi søker om til sammen 110 000 kr 
 
Dette ønsker vi å søke penger til: 

● Midler til fellesutstyr til bruk på sommerleir og andre turer :  80.000 kr 
○ Stjernetelt til ly for regn og sol på speiderleir (40 000 kr) 
○ Bord og benker til sommerleir (40 000 kr) 

● Midler til utlånsutstyr 30 000 kr 
○ 10 stk tursekker med regulerbar rygg 
○ 10 stk sovepose - speiderposen  
○ 10 stk liggeunderlag av enkel type. Hensiktsmessig for bruk i skog og mark 
○ 10 stk lakenposer til bruk i soveposen 

 
  
 

Stjernetelt til ly for sol eller regn ca 40 000 kr 



 
Eksempel Gregory sekk ca 900 kr 
 

 
Eksempel Askvik sekk, speidersekken - 799 kr 
 
 
 



 
Mammut 3-sesongs sovepose - speiderposen 1499 kr 

 
Liggeunderlag - 349 kr 

 
 

 
Lakenpose for bruk i sovepose 189 kr 


