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Alle skal få mulighet til å være med på speiderturer og
-leirer, og økonomien skal ikke være til hinder for å delta 
på våre aktiviteter. Det finnes muligheter for å få støtte 
til deltakelse og utstyr! 
Ta også kontakt med oss ledere hvis dere lurer på noe eller
trenger hjelp. 

FORBUNDETS DELTAGERFOND 
Forbundet har opprettet en ordning som heter KFUK-KFUM-
speidernes deltakerfond. Økonomien skal ikke være til
hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre
kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket 
deltakeravgiften din på alle innlandsarrangement i KFUK-KFUM-speideren. Det 
kan være gruppetur, kurs, kretsleir, roverarrangement eller lignende. 

Søknadene behandles fortløpende. Det deler ut støtte så lenge det er dekning 
på fondet. Støtte utbetales til gruppen der speideren er medlem og håndteres 
videre av gruppeleder. Deltakerfondet er finansiert av Bufdir. 
NB! Deltakerfondet kan ikke dekke kostnader til medlemskontingent. 

Søknadsskjema deltakerfond 

SPEIDERBUTIKKENS UTSTYRSFOND 
Å være med i speideren krever av og til kostbart utstyr, som sekk, kniv, 
speiderskjorte, sovepose eller lignende. Speidere som av ulike grunner har 
problemer med å få råd til slikt utstyr, kan få
utstyrspakker gjennom Speiderbutikkens utstyrsfond.
Foresatte eller ledere kan søke om utstyr på vegne av
speideren det gjelder. Det er mulig å søke om en
«startpakke» med ulikt basisutstyr, eller utstyr
spesifikt for et arrangement (for eksempel
vintersovepose til snøhuletur). Støtte utbetales til
gruppen der speideren er medlem og håndteres videre
av gruppeleder. Utstyrsfondet er finansiert av
Miljødirektoratet og Bufdir. 

Speiderbutikkens utstyrsfond.  

BUA
BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få 
mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjøres ved å gjøre det
enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv. På BUA finnes det 
ryggsekker, hengekøyer, soveposer, ski, klær og mye annet. Er mulig å 
reservere utstyr. Er stort sett gratis å låne for de under 20 år. 
I Bergensområdet finnes det nå BUA på bl.a. Melkeplassen, Vestkanten og i 
sentrum. Se linken under for åpningstider og hva de har av utstyr. 

BUA utlånsordninger  

https://www.speiderbutikken.no/utstyrsfondet
https://www.bua.io/utlansordninger
https://kmspeider.no/deltakerfond/category5278.html#s%C3%B8knadsskjema

