
Lov om gjennomføring av aspirantperiode 
og opptak som fullverdig rover 
(aspirantloven)  
 

§1 – lovens anvendelse 

Denne lov kommer til anvendelse når det skal gjennomføres aspirantperiode og/eller 

aspirantopptak av nye medlemmer til roverlaget.  

§2 – lovens definisjoner 

a. Rover – den person som er oppført som medlem av 1. Lone speidergruppe, og 
gruppens roverlag (Vikingarna).  

b. Roverlagsleder – den fungerende leder for roverlaget ved enhver tid. Alle 
roverlagledere har en dugende assistent.  

c. Aspirant – den person som er oppført som medlem av 1. Lone speidergruppe, og 
gruppens roverlag (Vikingarna), men ikke har gjennomført aspirantopptak, jfr. denne 
lov.  
 

§3 – aspirantperioden 

En speider kan bli tatt opp som aspirant i roverlaget når roverlaget starter sine møter høsten 

det året vedkommende fyller 16 år. Det kan gjøres spesielle unntak hvis dette er et sterkt 

ønske fra troppen, og annet vil være særdeles uturvande. Denne saken avgjøres eventuelt av 

roverlagsledelsen. 

Det første møte noen blir ansett som aspirant skal de gjøres kjent med gjeldende regler og 

godta disse i sin helhet.  

Aspirantperioden varer til våren året etter, da det blir gjennomført aspirantopptak etter 

gjeldende regler.  

Dersom en annen rover konverterer til 1. Lone og Vikingarna fra en annen gruppe, vil den 

gitte rover slippe aspirantperioden og de ulemper dette medfører, men må ikke 

gjennomføre aspirantopptaket på samme måte som ordinære aspiranter, jfr. §5. Kravet om 

tømming av do vil gjelde selv om vedkommende ikke er i en aspirantperiode, jfr. §8.  

 

§4 – besøk til roverlaget 

Speidere som skal bli aspiranter høsten i det aktuelle året, kan komme på besøk til 

roverlagets møter våren før de blir tatt opp. Dette gjelder kun det første møtet hver måned. 

For å kunne delta på møtene må speiderne skrive under på at de godtar roverlagets lover og 

regler.  

Dersom de besøkende oppfører seg særdeles dårlig eller gjør noe som roverlaget vurderer 

som uturvande og/eller urimelig i negativ forstand, faller denne besøksretten bort de to (2) 

neste månedene.  



 

§5 – aspirantopptaket 

Aspirantopptaket skal planlegges og gjennomføres av roverlagets nyeste rover(e), etter 

gjeldene regler. Et aspirantopptak skal i den grad det er mulig være tilsvarende som tidligere 

opptak, og følge retningslinjer gitt av roverlagsleder.   

Aspirantopptaket og forholdene rundt dette er strengt hemmelig og alle som kjenner til 

dette eller deler av dette, er ilagt taushetsplikt. Brudd på denne taushetsplikten vil få 

vesentlige konsekvenser som bestemmes av roverlagsleder og assisterende roverlagsleder i 

det aktuelle tilfellet. 

En aspirant defineres som rover etter at høytidelig opptaksseremoni er gjennomført og 

grønne roverklaffer, samt skjerfmerke, er utdelt. 

Dersom en rover konverterer fra et annet roverlag, der denne rover har gjennomført opptak 

etter dette roverlags gjeldende regler, skal fritas fra ordinært roveropptak. Denne rover skal 

likevel gjennomføre høytidelig opptaksseremoni. Innholdet i en slik opptaksseremoni er opp 

til roverlagsledelsen, men skal inneholde godkjent speiderdrakt.   

 

§6 – gjennomføring av merker 

Aspiranter har like stor rett til å gjennomføre merker, eller deler av merker, som fullverdige 

rovere.  

Dersom en aspirant prøver å betale eller på annen måte bestikke seg til et merke, får denne 

aspiranten en sperrefrist mot å gjennomføre dette merket. Denne sperrefristen gjelder for 

hele resten av aspirantperioden.  

Når sperrefristen pågår kan likevel delmål på gitt merke gjennomføres, men 

gjennomføringen kan ikke overstige totalt 50 % av merket.  

 

§7 – arbeidsinnsats som aspirant 

Det er forventet en viss arbeidsinnsats og glede ved arbeid for enhver aspirant. Det er blant 

annet forventet at aspiranter tar matlagningsoppgaven og oppvask med et smil på turer og 

ved andre roverarrangement. 

 

§8 – tømming av do 

Aspiranter skal tømme doen på Grevbu, dette gjelder ved det tidspunkt og de antall ganger 

roverlagsleder eller assisterende roverlagsleder finner det nødvendig å tømme doen. 

Dersom roverlagsleder og assisterende roverlagsleder ikke er tilstedet, vil denne avgjørelsen 

falle på den som har vært medlem i roverlaget lengst.  

Dersom en aspirant klager på oppgaven, eller i løpet av gjennomføringen, vil samtlige rovere 

oppfordres til å bruke doen, før aspiranten så må tømme på nytt.  

Dersom roverlaget blir pålagt å tømme lignende do ved andre anledninger, skal denne 

arbeidsoppgaven automatisk gå til gjeldende aspirant. 

Denne paragraf gjelder også for rovere som har konvertert til Vikingarna og ikke gjennomført 

aspirantopptak.  



Dersom det ikke finnes aspiranter på gjeldende tur, skal denne oppgaven avgjøres ved 

tilfeldig utvelgelse.  

 

 

Vedtatt 17. mars 2016 av 1. Lone speidergruppe sitt roverlag (vikingarna) ved flertall på 

forslag fra roverlagsleder Jørgen Algerøy, og assisterende roverlagsleder Kristine Mæland. 

Loven ble vedtatt enstemmig. 5/7 medlemmer møtte opp, og alle 5 stemte for vedtak.  


