Uteliggermerket for
Romsdal og Nordmøre
Generelt
1. Aktivitetene må gjennomføres i løpet av ett år (fra og med august til og med
juli).
2. Merket som oppnås har årstall, og skal festes i høyre brystlomme på
speiderskjorta.
3. Merket kan fornyes hvert år. Nytt merke med nytt årstall kan da tilføyes merket
på speiderskjorten.
4. Merket kan tas i alle enheter, og fargen bestemmes av enheten.
5. Utendørs overnatting kan for eksempel være under åpen himmel, i snøhule, i
igloo, i gapahuk eller i telt.
6. Overnatting i hytte, etablert gapahuk, gamme eller lignende teller som
innendørs overnatting.
7. Overnattinger på leir i skolens sommerferie teller ikke.
8. Alle utendørs overnattinger teller, også privat eller i regi av andre
organisasjoner.
9. Som dagstur teller alle turer i speidersammenheng som ikke er
overnattingstur, men varer mer enn en time (f.eks møter, eller fjelltur på
overnattingstur).

Bever
1. Delta på minst 4 utemøter.
2. Overnatte på minst en speidertur.

Småspeider
1. Delta på minst 8 utemøter.
2. Delta på minst 2 dagsturer.
3. Overnatte ute i til sammen minst 2 netter. For småspeidere teller også
overnattinger i etablert gapahuk og gamme.
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Stifinner (speidere i 5.-7. klasse)
1. Delta på minst 6 utemøter.
2. Overnatte ute i til sammen minst 4 netter.

Vandrer (speidere i 8.-10. klasse)
1. Delta på minst 6 utemøter.
2. Overnatte ute i tilsammen minst 6 netter, hvorav minst 2 på patruljetur.

Rover
1. Delta på minst 4 utemøter.
2. Overnatte ute i til sammen minst 15 netter, hvorav minst 5 uten telt og minst 2
netter under åpen himmel.

Ledere
1. Samme krav som for enheten de tilhører (for ledere med flere programenheter
tas det høyeste kravet).
2. Overnatte på en ledertur eller kurs i gruppe eller krets.
3. Ledere i tropp ligger ute minst 6 netter, hvorav minst 2 på førerpatruljetur.
Vedtatt på kretsstyremøte 22.03.18
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