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Årsrapport for Østre Østfold Krets  

av Norges Speiderforbund 
 
Driftsåret 2017 
Denne rapporten skal gjenspeile det arbeidet som er utøvet av styret i ØØK for driftsåret 2017 

samt en oversikt over speiderarbeidet i ØØK for samme periode.  

 

Styret har i 2017 bestått av følgende medlemmer. 

Kretsstyre: 

 Kretsleder  Christian Tefre  Tomter Speidergruppe 

 Visekretsleder  Jon-Gunnar Olsen  Rakkestad Speidergruppe 

 Styremedlem  Morten Nygård  Tomter Speidergruppe 

 Styremedlem  Flemmimg Hansen  Trøgstad Speidergruppe   

 Styremedlem  Heidi Annie Lunde  Fossekallen speidergruppe   

 

Varamedlemmer: 

Varamedlem   Tana Mayer       Halden speidergruppe   

Varamedlem   Nora Andersen   Halden  speidergruppe  

 

Ombud: 

 Bever & Flokk Lene Jensen   Marker Speidergruppe 

 Tropp   Øystein Bøhler  Askim speidergruppe 

 Rover   Borg Roverlag  Borg Speidergruppe 

 Leder   Ingen 

 

Endringer i styret under 2017. 

Heidi Annie Lunde trakk seg fra styret av personlige årsaker, og Tana Mayer ble konstituert inn 

som nytt styremedlem 

 

Styrets arbeid og sammensetning under 2017 

• Christian.     Kontakt og info ut mot gruppene/UKS 

• Jon Gunnar.     Kontakt med ombudene 

• Flemming.     Oppfølging av rulleringslista   

• Morten.     Økonomi, post og referat. 

• Øystein Bøhler og Michael Zetterlund. Web, og dropbox 

 

Styret har i løpet av 2017 gjennomført 5styremøter og 2 utvidede styremøter (UKS). I tillegg 

har det blitt arbeidet mye via mail og dokumentdeling i Dropbox. Bruken av teknologi har 

forenklet styrets arbeid, og anbefales å videreføres. 
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Dessverre har ikke styret i 2017 klart å prioritere deltagelse på noen av de toppledersamlinger, 

eller regionsmøter med nabokretser. Vi har prøvd etter beste evne å bruke de kontakter vi har 

også inn mot styret i NSF for å kompensere mangefull deltagelse. Blant annet at styret vært 

aktiv i arbeidet med å avklare muligheter rundt en regionleir i 2019. 

Styret har jobbet videre med å effektivisere jobbene til kretsstyret, som blant annet det å 

standardisere skriv, skjemaer, søknader o.l. 

Kretsstyret har benyttet kretsens hjemmeside aktivt, og oppdatert informasjon ligger nå der til 

hjelp for gruppene. Vi oppfordrer alle til å følge med på hjemmesiden for å holde seg og sin 

gruppe oppdatert på det som skjer i kretsen. 

 

 

 

Sammendrag av aktivitetsrapport 
 

• Vandrer tur #5. 

o 26.03.17. «Turen er ikke over før du er hjemme i dusjen». 23 speidere fra 

kretsen vår hadde en flott tur i Trømborgfjella. 

• Kretskonkuranse tropp 

o 5-7.05.17 var store deler av kretsen samlet til kretskonkurranse for troppen på 

Skrabberud i Rakkestad.  

• Sosial ledersamling 

o 12.06.17 samlet en del ledere i kretsen seg i Halden for en sosial avslutning før 

sommerferien. 

• Flokk leir 

o 9-11.06.17 var kretsens flokk speidere samlet for leir og konkurranse i Marker. 

• NM 

o 9-11.06.17 var kretsens vinnere i Elverum for å konkurrere i NM i speiding 

• NORD2017 

o 1-8.07.17 var mange av kretsens medlemmer i Bodø på Landsleir. 

• Vandrertur #6 

o 1-3.10.17 samlet 14 speidere fra kretsen seg på Skrabberud i Rakkestad for 

«hyttekos og brubygging». 

• Høstforum 

o Årets høstforum var i Spydeberg og ble brukt til koselig samvær og diskusjoner 

rundt viktige temaer i kretsen. 

• Peff 1 

o 28-29.10.17 var 14 deltagere i Tomter for å gjennomføre Peff 1. 
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Aktivitetsrapport 
 

Vandrertur #5 24 - 26.03.17 «Turen er ikke over før du er hjemme i dusjen» 

 

23 speidere fra Askim (4), Borg (3), Lande (7), Rakkestad (4), Sarpsborg MS (3) og Spydeberg 

(3) og 3 ledere fra Askim (Espen, Lill og Øystein) møtte opp i ved Igletjern fredag kveld.  

Etter å ha blitt delt opp i patruljer, fått utdelt fellesutstyr og mumseposer bar turen ut i skogen i 

mørke – uten lykt – til vestsiden av midtre Ertevann.  

Etter våte sko fra bekker og skumle myrer så gikk vi over til å bruke lykt. Vel fremme ved 

vannet hadde vi felles leirbål og sov under åpen himmel. 

 

Lørdag våknet vi til flott vær og god frokost. Patruljene fant så selv veien til Søndagskolehytta 

– på andre siden av vannet. Der fikk de utlevert lunsj: Egg, bacon, mel, salt, vann, smør, 

bakepulver og tomatbønner – eneste utfordring var at de ikke fikk noe å lage det i.  

Det bar ut i teig for å lage bål og lunsj.  

Middag – chili con carne i Dutch oven – ble servert før resten av kvelden ble brukt til «capture 

the flag» kortspill og kos. Allerede før kl. 22:30 hadde alle lagt seg til å sove. 

 

Søndag gikk til å rydde hytten, spiste frokost og gå tilbake til Igletjern. På veien fikk alle med 

«armpit fugde» som niste. 

 

Kretskonkurranse for troppsspeidere i Askim 

I år hadde vi en gammeldags vri på KK. Konkurransen foregikk langs en løype i skogen rundt 

Skrabberud i Rakkestad, hvor deltagerne måtte gå opp imot 6 km i løpet av helgen. 

 

Fredag kveld hadde vi leirbål ved Skrabberud og felles grilling. Alle deltagerne sov i telt på 

jordene ved Skrabberud.  

Lørdag våket vi til fantastisk vårvær og det var klart for felles avmarsj kl. 10:00.  

Oppgavene i rundløypa og matoppgaven var denne gangen ute i skogen.  

Natt til søndag sov deltagerne på 3 bestemte leirplasser. Der var det små leirbål med forskjellig 

innhold og utføring. Lederne som ikke var nattvakt sov i felles leir ved Skrabberud. 

Søndag morgen våknet vi alle til regn og 4 grader, det gjorde nok dagen litt brattere for enkelt 

av deltagerne.  

Vel tilbake på Skrabberud hadde vi teorioppgave og hemmelig oppgave; å lage en drake. 

 

Det var med tilsammen 106 speidere fra Askim, Borg, Fossekallen Tistedal, Halden, Lande, 

Rakkestad, Sarpsborg MS, Spydeberg og Tomter.  

Det var ca. 35 ledere og rovere med og hjalp til. Rakkestad SPG var teknisk arrangør. 

Prinsessene (Lande), Ulv (Askim) og Lynx (Tomter) kom videre til NM og Halden vant «beste 

gruppe» og fikk ha krets banner ett år til. 

 

Speiderne ga tilbakemeldinger om at de synes det var gøy med en annen form for KK, men at 

det var noe langt å gå til de forskjellige postene. 

Rakkestad speidergruppe med Jim og Jon Gunnar i spissen gjorde en meget god jobb som 

teknisk ansvarlig og ga oss alle en flott opplevelse i området rundt Skrabberud. 
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Sommeravslutning for ledere mandag 12 juni i Halden. 

I år var det duket for båttur med omvisning på museum etter på med enkel servering.  

Båtturen gikk ut fra Halden brygge å videre i Iddefjorden med MS Tista og varte ca1,5t med en 

god omvisning i skjærgården. 

Etterpå var det en matbit fra Rekekaféen i lokalene til Fredrikshald Kystlag. 

 

Småspeiderleir og konkurranse i Marker 9-11.06.17 

Bever og småspeider leiren ble i år avholdt på tunet foran Marker spg sitt speiderhus. 

Arrangementet gikk knirkefritt for seg og alle speidere, ledere og arrangører koste seg hele 

helgen. Været var flott og selskapet godt.  

Aktivitetene var som vanlig basert på gruppe bidrag som tidligere år. Dette fungerte utmerket 

også i år.   

 

Under årets flokk konkurranse ble det følgende resultat 

1. plass til Tomter lag 1 med 95,5 poeng 

2. plass til Sarpsborg FSK 1 med 91,5 poeng 

3. plass til Spydeberg med 91 poeng  

 

NM 

I år var NM i Elverum 9. - 11. juni 2017.  

Askim, Tomter og Halden var årets deltagere fra ØØK og gjorde det godt. 

 

Plasseringene ble: 

1. Halden (5.plass)  

2. Tomter (62. plass)  

3. Askim (84. plass)  

Det var totalt 120 patruljer som deltok i årets NM.  

 

Leiraktiviteter sommeren 2017 

I 2017 var det stor landsleir i Bodø 01-08.07.2017. 

ØØK reiste mannsterke oppover, men på forskjellige tider, dager og metoder. Første gruppe 

ankom leiren allerede torsdag og siste kom på lørdag bare noen timer før leirbål. 

Dessverre så la det dårlige været en liten demper på stemmingen igjennom uken, men med godt 

speidermot gikk uken kjempe fint og alle sitter igjen med masse gode minner.  

Leiren advarte oss om at vi kom til å bli døgnville og det hadde dem jammen rett i. Det var 

aldri godt og si om klokka var 05.00 eller 17.00 😊 

 

Conteiner transport: 

Som tidligere år hadde vi ordnet med kontainer transport for felles utstyr. Men denne gangen 

var det litt annerledes enn før.  

P.G.A. distansen opp til NORD2017 måtte vi redusere antall konteinere fra 3 stk. 20 fot til en 

45 fot. 

Denne konteineren ble så full at vi ikke fikk plass til alt utstyret. Siden vi hadde veldig stram 

tidsramme på og fylle konteiner var det ikke tid til og stable om noe særlig så vi måtte sende 2 

paller med alternativ transport opp til Bodø.  

Dette gikk fint, men det ble noe ekstra utgifter rundt dette  
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Vandrertur #6 29.09 – 01.10 «Hyttekos og brobygging» 

14 Speidere fra Lande (2), Askim (2), Tomter (3), Sarpsborg MS (3), Borg (1), Spydeberg (2) 

og Rakkestad (1) og møtte opp klare for en natt på Skrabberud fredag kveld.  

Etter at Øystein sa «Speidere, vær beredt» og alle svarte «alltid beredt» - så gikk vi ut i skogen 

og tok første natt der, for å vise at vi alle var «alltid beredt».  

Alle var nok ikke helt beredt, men det gikk bra.  

 

Lørdag morgen våknet vi til flott vær og gode ostesmørbrød på bålet.  

Vi gikk så tilbake til Skrabberud, hvor «brobygging» delen av turen skulle være.  

Der bygde speiderne faktiske broer – med god hjelp fra Jon- Gunnar og Jim fra Rakkestad. 

Resten av dagen gikk til å lage rullekebab til lunsj og hygge i det fine høstværet.  

Kvelden ble avsluttet med Taco, kortspill og kos på hytten.  

 

På søndag hadde vi god frokost, vasket og ryddet ut av hytten og dro hjem. På denne turen var 

det opprinnelig påmeldt 18 stk. – men 4 meldte seg av ettersom turen nærmet seg. 

 

 

Høstforum 

Vi fortsetter med det gode innslaget i speideråret hvor vi jobber med kommende aktiviteter, 

terminliste og andre viktige temaer i kretsen vår 

Poenget bak høstforum er å ta mye av jobben vi gjør på kretstinget på forhånd. På denne måten 

får alle medlemmer tid til å reflektere og tenke over det som er jobbet med på høstforum før vi 

tar endelige avgjørelser på tinget. 

Slik blir også tinget vårt en rask og hyggelig affære. 

 

Sakene på årets høstforum var 

• 13-16 arrangement 

• Rover arrangement 

• NM/KK 

• Terminliste og rullerings liste 

• Kretsleir VS regions leir 

Fredagen startet på hytta til Spydeberg speidergruppe med åpning av høstforum v/Morten og 

landsleir Reunion v/Jon-Gunnar. 

Middag rett fra grillen ble siste minne fra speiderhytta før vi reiste til Spydeberg ungdoms 

skole. 

Lørdagen startet med flaggheis og frokost. Og deretter alle temaene våre.  

Lørdags kveld hadde vi en litt formell middag med dessert. Etter middag var det sosialt samvær 

med spill, prat, bading og bord tennis.    

På søndagen presenterte vi resultatene av våre gruppearbeid og besluttet hvordan vi skulle 

arbeide videre med sakene. 
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Regional kurshelg.  

Regional Kurshelg i år ble gjennomført med kun ledertrenings kurs og ikke noe emne kurs. Det 

var godt over 100 deltagere til stede fra store deler av regionen vår. 

 

Peffkurs 1 

Peff 1 ble gjennomført i Norde Øyen barnehage i Tomter lørdag og søndag. Det var i alt 14 

deltagere fra Askim (5), Lande (2), Rakkestad (2), Spydeberg (2) og Tomter (3).  

 

Speiderne ble delt på 3 patruljer. De fikk flere oppgaver de måtte løse som patruljer – alt fra å 

bygge Lego over radio til å planlegge å gjennomføre et patruljemøte.  

Vi jobbet også med seremonier, konfliktløsning, peffen og assens roller i patruljen.  

 

Her var det også opprinnelig påmeldt mange flere enn det som til slutt kom på kurs. Alle 

meldte seg av i relativt kort tid før kurset, noe som gjorde planleggingsarbeidet mer komplisert. 
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Styrkesituasjon i ØØK. 
 

Stryker situasjonen i ØØK 2017 

• Total 678 medlemmer 1/1 2018 – dette er en nedgang med 51 medlemmer (7%) 

• 15 aktive speidergrupper, hvor Askim er kretsens største og Sarpsborg MS minst 

• I aldersgruppen 16-25 år (rover) er det 107 medlemmer. Dette er en oppgang med 15 

medlemmer (16%) 

• 43% av kretsens medlemmer er jenter og 57% gutter (41/59% i 2016). Gjennomsnitt for 

NSF er 37/63%  

• Gjennomsnittsalder i kretsen er 18,5 år (18,6% i 2016). Gjennomsnitt i NSF er 18,7 år. 

 

 

 

På kretstinget i 2017 feiret vi at trenden med nedgang i antall medlemmer endelig var snudd. 

Dessverre ser vi på ny en nedgang i medlemsantallet.  

 

 
 

Tre av kretsens grupper kan vise til ekstra positiv medlemsutvikling. Skjeberg speidergruppe 

(21%) har best prosentuell vekst og Fossekallen Tistedal speidergruppe har flest nye 

medlemmer (økning fra 40 til 47 speidere). 
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Flere av kretsens grupper har dessverre mistet en del medlemmer i 2017. Spesielt alvorlig er 

situasjonen i Spydeberg som har mistet 49% (fra 51 til 26 stk) siden 2015 og 26% siste 12 

måneder.  

 
 

Aldersfordelingen i kretsen er innenfor normalen med flest medlemmer i barneskolealder. I 

2017 ser vi en nedgang for antallet speidere i troppen, men en god oppgang for unge rovere. 
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Økonomi 
ØØK har en solid og god økonomi. Vi gjennomførte 2017 med overskudd i regnskapet. 

Vi har rom for vekst og nye investeringer i prosjekter som skal bringe speidersaken opp og 

frem. Budsjett og regnskap kommenteres i egne saksfremlegg. 

 

Ombuds arbeid 
Kretsstyret ser på arbeidet til ombudene som meget viktig for å få et godt programtilbud til 

speidere, rovere og ledere.  

 

Småspeiderombudet 

I 2017 er det Lene Jensen fra Marker som har vært småspeiderombud. Hun har gjort en god 

jobb igjennom året og har gjennomført flokkleir. 

 

Speiderombudet 

Speiderombudet har i 2017 vært Øystein Bøhler fra Askim speidergruppe.  Mye arbeid er 

nedlagt i kursing, vandrerturer og gjennomføring av kretskonkurranse for troppen. 

 

Roverombudet 

Borg roverlag som er kretsens Roverombud har i 2017 hatt et lavt aktivitetsnivå. I 2017 hadde 

de planer om 3 større aktiviteter som dessverre ikke ble gjennomført.  

 

Lederombudet 

Det har i 2017 ikke vært noe lederombud i ØØK, og ei heller det store aktivitetsnivå 

Fremtidsplaner  
 

2017 er gjennomført med den nye styringsmodellen hvor kretsstyret gjør forberedene og 

daglige oppgaver, mens de store diskusjoner, valg og avgjørelsene tas i et utvidet kretsstyre 

(UKS) som består av kretsens gruppeledere. 

På denne måten har vi økt den demokratiske delen av speider måten å jobbe på og vi har fått 

vekk noe av det store mellomrommet fra gruppene og opp til kretsstyret.   

 

 

På kretstinget 2017 ble det satt av midler til rekrutering og profilering. I 2017 fikk vi ikke 

gjennomført alle planen rund dette. Vi mener det er viktig at kretsen jobber videre med dette i 

tiden fremover. Ved å samarbeide med kretsens grupper i rekruterings- og profileringsarbeidet 

blir vi mer synlige og får bedre resultater enn hvis gruppene jobber på egen hånd. Sammen er vi 

sterke! 

 

Nøkkelord: åpenhet, kommunikasjon, samarbeid, delegert ansvar og god speider ånd. 

 

 
 


