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Hva er Explorer Belt? 

• En ekspedisjon til et annet land i Europa, 

• Gå i par på 2-3 rovere. 

• Haiken foregår i ukjent terreng, 200 km på 10 dager 

• Hvis haiken gjennomføres etter reglementet og forhåndsoppgaven 

godkjennes blir man tildelt Explorer beltet



Explorer Belt



Explorer Belt i Norge 

• Har vært ”dødt” i Norge i mange år, men ble i 2014 gjenopplivet med en tur 

til Romania

• Stor suksess, og derfor igjen gjennomført i 2016 

• Programmet er planlagt å gjennomføres igjen i 2018, men land er ennå ikke 

valgt



Min tur

• Vi startet med en bli kjent helg i Oslo, hvor vi ble kjent med de andre 

deltakerne

• Målet med helgen var for staben å velge ut haikepar og å forberede oss for 

turen med små kurs og tips 

• Forhåndsoppgavene ble også gjennomgått og gitt tilbake med godkjent 

eller ikke 

• Jeg hadde laget en Italiensk-Norsk ordbok (godkjent) 





Målet



Målet

• Haikeruten for Explorer Belt 2016, gikk fra San Marino på østkysten av Italia 

til Pisa på vestkysten. 

• I luftlinje tilsvarer det ca 196 km, men vi endte opp med å gå nærmere 

240 km 

• 10% av haiken var det tillatt å bruke et transportmiddel, noe vi brukte til å 

komme oss over et av de høyeste fjellene



Start! 

• På grunn av noen endringer i haike-gruppene vokste min fra 2 til 3, noe som 

var positivt siden vi kunne fordele vekten bedre oss i mellom. 

• Vi startet mitt på dagen på toppen av San Marino (fjell, by og land) og 

kjempet oss ned en dal for å så gå opp like høyt. 

• Første dag flyttet vi oss ca. 1 mil i luftlinje - noe som var demotiverende. 





Haiken

• De neste dagene var tunge og varmen var svært slitsom...

• ...men det ble lettere for hver dag som gikk

• Det utrolige landskapet, gode selskapet og den svært hyggelige 

lokalbefolkningen var med på å gjøre turen til den beste i mitt liv 





















Oppsummering 

• Mitt lag og jeg fullførte turen, det samme gjorde de fleste andre 

• Mer informasjon om turen kan du finne på ”Explorer Belt Expedition” på 

Facebook, blant annet blogginnlegg fra andre deltakere 

• Tusen takk for støtten fra kretsen til gjennomføring av turen! 

• Speiderhilsen Lasse Zetterlund 



Delta på neste Explorer Belt? 

• Hvis du ønsker en både fysisk og psykisk utfordring. 

• Vil se en annen kultur på nært hold

• Få nye speidervenner 

• Å teste dine egne grenser 

• Da er Explorer belt for deg! 


