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INNLEDNING
“Her kommer vi i speiderdrakt
ja se på oss min kjære.
Og draktens aller største prakt,
hva tror du det kan være?
Å, min gamle speiderhatt,
å, min gamle speiderhatt,
å, min gamle speiderhatt,
du er vår store ære.”
Speiderhatten er et sjeldent syn, men
speiderdrakt har vi speidere fortsatt.
Speiderskjorta er grønn, men du vil
ikke være grønn etter å ha lest dette
draktreglementet!
Heftet som du har i hånden, tar for
seg draktreglementet til Norges
KFUK-KFUM-speidere.
Til speiderskjorta benyttes mørke
bukser, shorts eller skjørt. Dette
gjelder spesielt til parade, fest og lignende.
Legg merke til at skjerfet er opptakelsessymbolet for alle arbeidsgrener. Alle arbeidsgrener bruker
skjerfring, kjøpt eller selvlaget.

Draktreglementet deler skjorta inn i
to hoveddeler.
På venstre side av skjorta, din
hjerteside, skal du feste merker som
sier noe om tilhørighet.
Den høyre siden av skjorta har
merker som er knyttet til aktivitet.
På de to neste sidene ﬁnner du en
oversikt over merker som er felles for
alle. Videre i heftet kommer en egen
oversikt for hver enkelt arbeidsgren.
Bakerst ﬁnner du en oversikt over
spesielle bestemmelser. På tegningene er ermene noe vridd for å vise
plasseringen. Merkene på ermene
skal midtstilles under skulderen.
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FELLES FOR ALLE
HØYRE LOMME

VENSTRE LOMME

NORGE
ØRSTA KFUK-KFUM-SPEIDARAR

Leirmerke, temaårmerker o.l.
Plasseres over høyre lomme. Se nærmere beskrivelse på side 19.
Frivillig.
Årsstjerner: Over høyre lomme,
inntil søm, fra venstre mot høyre
(1, 5, 25 år). Frivillig.
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Forbundsmerket: 3 cm over lommen, midtstilt. Ferdig påbrodert på
nyere skjorter. Obligatorisk.
Gruppebånd: Over venstre lomme,
midtstilt, inntil søm. Obligatorisk.
Nasjonsbånd: Mellom gruppebånd
og forbundsmerket, midtstilt.
Frivillig.

VENSTRE ERME
Kretsmerket: På venstre erme,
3 cm under verdensmerket.
Obligatorisk.

JENTE

GUTT

NB!
Verdensmerker: På venstre erme.
Jenter og kvinner bærer WAGGGSmerket.
Gutter og menn bærer WOSMmerket.
Merket bæres på venstre erme,
midtstilt 7 cm ned fra skuldersømmen.

Ved overgang fra en arbeidsgren til en annen, for eksempel fra stiﬁnner til vandrer,
tas distinksjoner knyttet til
tidligere arbeidsgren bort.
Dette gjelder semestermerker, spesialistmerker,
prosjektmerker og patruljesymbol. Gamle merker kan
for eksempel sys på leirbålskappa.

Obligatorisk.
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OPPDAGER
Skjerf:
Gult med kant. Festes med skjerfring. Fås ved opptagelse.
Semestermerker:
Semestermerkene sys på høyre erme,
7 cm ned fra skuldersøm på store
skjorter, og 3 cm ned fra skuldersøm
på små skjorter.
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Spesialistmerker:
Spesialistmerkene sys på tre og tre
i bredden på høyre erme. Den øverste kanten på spesialistmerkene skal
være 3 cm under semestermerkene.
Prosjektmerker:
Prosjektmerker er merker som ikke
er semestermerker, spesialistmerker
eller kursmerker.

Langvarige prosjekter (ett år) plasseres
over høyre lomme.
Kortvarige prosjekter (under ett år) sys
på høyre lommeklaff.

Merkesnor:
Rundt høyre skulder (se side 18 for
regler om merkesnor.)

Man kan kun ha ett langvarig prosjektmerke og ett kortvarig prosjektmerke om gangen.
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STIFINNER
Skjerf:
Rødt med kant. Festes med skjerfring. Fås ved opptagelse.

i bredden på høyre erme. Den øverste kanten på spesialistmerkene skal
være 3 cm under semestermerkene.

Semestermerker:
Semestermerkene sys på høyre erme,
7 cm ned fra skuldersøm på store skjorter, og 3 cm ned fra skuldersøm på
små skjorter.

Prosjektmerker:
Prosjektmerker er merker som ikke
er semestermerker, spesialistmerker
eller kursmerker.

Spesialistmerker:
Spesialistmerkene sys på tre og tre
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Langvarige prosjekter (ett år) plasseres
over høyre lomme.
Kortvarige prosjekter (under ett år) sys

på høyre lommeklaff. Man kan kun
ha ett langvarig prosjektmerke og ett
kortvarig prosjektmerke på skjorta
om gangen.
Patruljesymbol:
Skinnlapp som henges fra venstre
skulderklaff. Størrelse på lappen
skal være maks 5x6 cm. Patruljesymbolet lager man enten direkte på
skinnlappen, eller man fester det på
denne.

Patruljesymbol

Merkesnor: Rundt høyre skulder.
(se side 18 for regler om merkesnor.)
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VANDRER
Skjerf:
Blått med kant. Festes med skjerfring. Fås ved opptagelse.

bredden på høyre erme. Den øverste
kanten på disse merkene skal være 3
cm under patruljemerkene.

Patruljemerker:
Patruljemerkene sys på høyre erme,
7 cm ned fra skuldersøm på store
skjorter, og 3 cm ned fra skuldersøm
på små skjorter.

Prosjektmerker:
Prosjektmerker er merker som
ikke er patruljemerker, førerpatruljemerker, spesialistmerker eller
kursmerker.
Langvarige prosjekter (ett år) plasseres
over høyre lomme.
Kortvarige prosjekter (under ett år) sys
på høyre lommeklaff.

Spesialistmerker og førerpatruljemerker:
Disse merkene sys på tre og tre i
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Man kan kun ha ett langvarig prosjektmerke og ett kortvarig prosjektmerke på skjorta om gangen.

symbolet lager man enten direkte på
skinnlappen, eller man fester det på
denne.

Patruljesymbol:
Skinnlapp som henges fra venstre
skulderklaff. Størrelse på lappen
skal være maks 5x6 cm. Patrulje-

Merkesnor: Rundt høyre skulder.
(se side 18 for regler om merkesnor.)
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ROVER
Skjerf:
Burgunder med kant. Festes med
skjerfring. Fås ved opptakelse.
Rovere som er opptatte ledere, kan
velge om de vil bruke lederskjerf
eller roverskjerf.
Jakkemerker:
Roverjakkemerker kan plasseres
fritt. Festes de på skjorta, skal de
plasseres på høyre erme, som for
andre arbeidsgrener.

Hylser:
Burgunder med et brodert navnefelt
nederst med ROVER i stor skrift, og
med forbundslogoen brodert i hvitt.
Fås ved opptakelse.
Merkesnor:
Rundt høyre skulder. (se side 18 for
regler om merkesnor.)
Roverekspert:
To messingknapper som festes en
på hver hylse.
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LEDER/MEDLEDER/ASSISTENT
Skjerf: Mørkeblått med kant. Festes
med skjerfring.
Distinksjon for leder og
assistent:
Merke nede på høyre lommestolpe.
Leder/medleder: blått m/hvit kant
Assistent: blått
Kretsleder: hvitt

Fløytesnor: Bæres rundt venstre
skulder, ﬂøyta stikkes i venstre
lomme. Fargen er grønn. Frivillig.

Lederassistent
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14

Leder
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ANDRE
FAMILIESPEIDER

PATRULJEFØRER OG
PATRULJEASSISTENT

Skjerf:
Grågrønt (som speiderskjorta)
med kant.

Skjerf:
Mørk blågrønt med kant.

Ingen speiderskjorte.
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Merke nede på høyre lommestolpe.
Patruljeassistent: grønt.
Patruljefører: grønt m/hvit kant.

SJØSPEIDER

KONFIRMANTSPEIDER

Skjerf: Farge etter enhet.

Konﬁrmantspeidermerket:
Alle konﬁrmantspeidere får et merke som de syr bak på speiderskjerfet.

Genser: Marineblå genser kan
brukes i tillegg til speiderskjorten.
Sjøspeidermerke og gruppebånd
festes på venstre side, tilsvarende
som på speiderskjorten.

Konﬁrmantgraden: på høyre erme,
7 cm ned fra skuldersøm, eller på
leirbålskappa.
Skjerf: Konﬁrmantspeidere bruker
vandrerskjerfet.
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SPESIELLE REGLER
MERKER OG
MERKESNOR

• Semestermerkene skal bæres på
skjorta i aktuell arbeidsgren.

• Speidere kan ha inntil tolv

aktivitetsmerker sydd på skjorteermet.

• Ved bruk av merkesnor skal antall
merker på ermet og merkesnor
til sammen utgjøre antall merker
speideren har tatt.

•

Merker tatt i alle enheter teller
med i det totale antall merker. På
skjorten skal kun bæres merker tatt
i den enhet man er i.
Merkesnorer:
6 merker: lys grå
12 merker: lys naturgrønn
18 merker: grå og grønn
24 merker: svart og sølv
30 merker: svart og gull

KURSDISTINKSJONER
Patruljeførerkursene:
To ulike oppdrag/kurs - én lommeknapp pr. oppdrag/kurs.
Norsk Roland:
Stoffmerke på høyre erme, inntil
skuldersøm.
Lederkursene:
Ett med vekt på program og ett med
vekt på ledelse - én lommeknapp pr.
kurs.
Trenerkurset:
Skjerfring i tre.
Internasjonal trenernål:
Over høyre lomme, fra høyre kant.
Trekløver-Gilwell:
Bruker de internasjonale symbolene
(treperler og skjerf ).
Gjelder for alle kursdistinksjoner:
Kun de to siste/høyeste kursknappene bæres på drakten.
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ANDRE MERKER

ANNET

Prosjektmerker:
Prosjektmerker er merker som ikke
er semestermerker, spesialistmerker
eller kursmerker.
Langvarige prosjekter (ett år) plasseres over høyre lomme.
Kortvarige prosjekter (under ett år)
sys på høyre lommeklaff.

Skjerf: Bæres over eller under
skjortekragen. Obligatorisk etter
opptakelse.

Speidergrupper kan lage egne prosjektmerker. Alle arrangementer kan
ha eget merke. Disse merkene bæres
det året arrangementet er.
Leirmerker regnes som prosjektmerker.
Hederstegn:
Sys på høyre lommestolpe, over
lederdistinksjonen.
Hederstegn mottatt av Norges
KFUK-Speidere og Norges KFUMSpeidere før fusjonen, skal kunne
bæres på drakten og sys på høyre
lommestolpe. Det skal ikke veksles
inn i nytt hederstegn.
Nålen en får for særlig fortjenestefull innsats er en sivilnål, og skal
ikke benyttes på drakten.
Kun siste tildelte hederstegn bæres
på skjorten.

Oppdager: Gul med kant
Stiﬁnner: Rød med kant
Vandrer: Blå med kant
Rover: Burgunder med kant
Patruljefører/assistent: Mørk
blågrønt med kant
Leder: Mørk blå med kant
Familiespeider: Grågrønt med kant
Alle speidere, patruljeførere og ledere har kant i samme farge. Skjerfkanten har små forbundslogoer
trykket på.
Skjerfring: Kan kjøpes i Speiderbutikken eller lages selv.
Belte: Lærbelte. Spenne med
forbundsmerket. Frivillig.
Fløyte: Speidere som vil ha ﬂøyte,
har denne i sekken, ikke på skjorta.
Fløytesnor brukes bare av ledere.
Speiderskjorta kan være utenpå eller
nedi bukse/skjørt.
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Speiderskjorter og drakteffekter
får du kjøpt hos

Speiderbutikken AS
www.speiderbutikken.no
Postboks 6810 St Olavs plass
0130 OSLO
post@speiderbutikken.no
Telefon: 22 99 15 70

