Kontrakt for Roveraspirantperioden
Mellom
Sign:

Dato:
Og

Roverlaget Ludvig
Før opptak finner sted skal roveraspiranten ha gjennomført følgende (bragder innenfor signert og
påfølgende kalender år teller):

Tjeneste i gruppen
Når Aspiranten har gjennomfør dette, får han/hun utdelt grønne klaffer som SKAL bæres på
speiderskjorten. Aspiranten kan da delta som Rover i Skedsmo Speidergruppe på Arrangementer.
Aspiranten kan vis ønskelig starte sin lederutdanning i aspirantperioden.
Aspiranten plikter å delta på ryddesjau/dugnad i regi av speidergruppa, så langt det er mulig.

Møter
Aspiranten skal delta i planlegging og gjennomføring av minst 8 møter i tropp, småspeider eller bever.
Aspiranten skal ha ansvar for gjennomføringen av minst et av disse. Dette kan gjøres sammen med
andre Aspiranter i gruppen, men gjennomføres av maks tre aspiranter.
Planene skal gå gjennom og godkjennes av gruppe-, tropp-, flokk- eller kolonileder i forkant av møte
og gjennomføringen i etterkant.
Tropp Småspeider Bever
X

Sign plan

Dato
plan

Sign
Gjennomføring

Dato
Gjennomføring

Troppsleder

22.08.17

Troppsleder

22.08.17

Tur
Aspiranten skal sammen med de andre aspirantene planlegge og gjennomføre en tur med overnatting
for flokk eller tur med to utendørs overnattinger for tropp. Akrivitetene skal kunne underskrives i
loggboka eller gi minst et fordypningsmerke. Planen skal gjennomgås og godkjennes av gruppe-,
tropp- eller flokkleder.
Planlegging og gjennomføring av tur godkjennes av

(sign) den

(dato).

Roverlaget
Felles oppgaver
Sign
Hente og sage ved, fyre bål og koke/hente kaffe eller mat på alle turer der
opptatte rovere eller ledere er med.
Selvvalgt omfattende praktisk oppgave, som viser speider ferdighet. Oppgave
teks må godkjennes av Roverlagsleder får å være tellende. Eksempel: Lage en
knutetavle med minst 40 knuter, spleiser og taklinger.

Enkelmannsoppgaver(velg minst tre)
Sign
Forbered og hold en halvtimes foredrag for Roverlaget, om et tema du brenner
for. Kan holdes for troppen eller Dragene etter avtale. To aspiranter kan ikke
velge samme tema.
Vær med i en lokal innsamlings- eller hjelpeaksjon
Lag din egen kniv og slire
Lag og server mat fra et land utenfor Skandinavia. Det skal benyttes minst
mulig halvfabrikat.
Valgfri, praktisk oppgave som er knyttet til treningsprogrammet. To kan ikke
velge samme oppgave.
Gjennomfør "Jeg er beredt"-merket for vandrer (for de som ikke har dette fra
før)

