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Årsrapport for Østre Østfold Krets av  
Norges Speiderforbund 

Driftsåret 2018 
Denne rapporten skal gjenspeile det arbeidet som er utøvet av styret i ØØK for driftsåret 2018 samt en 

oversikt over speiderarbeidet i ØØK for samme periode.  

Styret har i 2018 bestått av følgende medlemmer. 
Kretsstyre: 
 Kretsleder  Michael Zetterlund  Askim Speidergruppe 

 Visekretsleder  Jon-Gunnar Olsen  Rakkestad Speidergruppe 

 Styremedlem  Morten Nygård   Tomter Speidergruppe 

 Styremedlem  Flemming Hansen  Trøgstad Speidergruppe 

 Styremedlem  Sigmund Thygesen  Spydeberg Speidergruppe 

 

Varamedlem   Thomas Karlsen       Halden speidergruppe   

Varamedlem   Nora Andersen    Halden speidergruppe  

 

Ombud: 
 Bever & Flokk Lene Jensen   Marker Speidergruppe 

 Tropp   Ingen 

 Rover   Roverlaget Froskene  Askim speidergruppe m/Øystein B mentor 

 Leder   Ingen 

Revisor 
Stein Haugen 
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Valgkomite 
Christian Tefre      Tomter Speidergruppe 

Bjørnar Kjellmann      Spydeberg Speidergruppe 

Styrets arbeid og sammensetning under 2018 
 Michel      Info ut til gruppene, referat, web, kretsleir 

 Jon Gunnar.     Post, kretskonkurranse, administrativt 

 Flemming.     Oppfølging av rulleringslista, kretsleir  

 Morten.      Økonomi, post og rapporter 

 Sigmund     Kretskonkurranse, kretsleir 

 Thomas (vara)     Styrearbeid, rover++ 

 Nora (vara)     Ikke deltatt aktivt i styrearbeidet 
 

Styret har i løpet av 2018 gjennomført 5 styremøter, 2 utvidede styremøter (UKS) og høstforum. I tillegg har 

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

arbeid, og anbefales å videreføres. Mulighet til å delta via PC/telefon har gjort det enklere å få med flest 

mulig på møtene. 

I 2018 har vi hatt mye kontakt med andre kretser i Viken og på nasjonalt plan. Planleggingsarbeidet for 

Kragenäs (regionleir 2019), KL/KS samling, landsleirsøknad, speidertinget og rover/speiderforum har gitt gode 

muligheter til å lære å kjenne andre og bygge et enda bedre speidernettverk.  

Styret har fortsatt arbeidet med å «standardisere» skriv, skjemaer, søknader o.l. I tillegg har all relevant 

informasjon blitt publisert på kretsens websider. 
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Sammendrag av aktivitetsrapport 
 Kretstinget 2018 – 3.februar 2018, ble arrangert i Halden av speidergruppene i området 

 Rovertur #1 – 21. 22.april – Badeland og bli kjent i Askim 

 Kretskonkurranse for Troppen  

o 27. – 29.april Kretskonkurranse for troppsspeidere i Landeparken ved Tunevannet i 

Sarpsborg 

 Småspeiderleir og kretskonkurranse 

o Isesjøbråten 1 – 3.juni 2018.  

 NM- Speiding Tropp 

o 15-17.juni 18 var kretsens vinnere på Nøtterøy for å konkurrere i NM i speiding 

 Vandrertur #7 28. – 30.september 2018 

 Høstforum i Askim 13. – 14.oktober 2018 

o Årets høstforum var i Askim og var lagt til historisk grunn på Askim Museum 

 Rovertur #2-  2 – 1.-2.desember – Roverjulebord på Speiderborgen 

 UKS møte – Sosial ledersamling i Rakkestad 11.desember 

o Det ble gjennomført et UKS møte samt at man inviterte til julemiddag for ledere 
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Aktivitetsrapport detaljer for 2018 
Kretstinget 2018, 3. februar i Halden 
Halden gruppene var teknisk arrangør for årets kretsing, som var i flotte nye lokaler i Halden sentrum. Det var 

56 deltagere representert fra kretsens speidergrupper. 

Tinget ble ledet av møteledere Helge Rindal og Jim Skare, som loset oss vel gjennom en «normal» saksliste 

for et kretsting. Alle saker gikk greit gjennom, og man fikk også valgt et fullverdig kretsstyre. Utfordringen var 

at man hverken klarte å skaffe speider eller lederombud. 

Rovertur #1 – 21. 22. April – Badeland og bli kjent i Askim 
Dette var en «Kosetur» hvor tanken var at man skulle bli litt kjent på kryss av gruppene. Planen var bading på 

østfoldbadet før man dro til Askim spg. Speiderhus for mat, kortspill og hygge. 

14.stk meldte seg på (Askim 6, Marker 2, Rakkestad 1, Sarpsborg MS 2, Spydeberg 1, Trøgstad 2), 12 møtte 

opp, to møtte ikke opp da de ikke hadde forstått påmeldingen. 

Turen gikk nesten etter planen, men det var noe bråk og uroligheter, da alle ikke var like enige om leggetider 

og lign.  

Rovermentor var ikke tilstede på turen, men var på standby hjemme hvis det skulle trengs. 

Kretskonkurranse for troppsspeidere i Landeparken ved Tunevannet i Sarpsborg, 
27. – 29. April 2018 
Borg Speidergruppe hadde fått leid et flott friområde ved Tunevannet og laget en rundløype i nærheten som 

ga både utfordringer i skog og by/veier. Et flott vårvær satte også flotte rammer rundt arrangementet. 

Som vanlig var det inntrykk på fredag for leirbygging og oppstart. Lørdag var det rundløype med oppgaver, 

matoppgave på ettermiddagen, inspeksjon av leirområder og leirbål kos på kvelden. Søndag var det 

Teorioppgave og vi avsluttet med hemmelig praktisk oppgave, hvor speiderne skulle lage en rakett. 

 

De tre beste patruljene var Neon Gaupe fra Tomter, Prinsessene fra Halden og Ørn 

fra Fossekallen speidergruppe. Alle tre representerte ØØK under NM i Speiding. 

Tomter Speidergruppe vant Kretsbanneret for et år. 

 

Da kretsen ikke har hatt noe ombud i 2018, ble oppgaven lagt på kretsstyret for å 

både gjøre alt forarbeidet samt og stå for den praktiske gjennomføringen. En slik 

ordning kan vi ikke ha i fremtiden, og vi må vurdere hvordan slikt skal kunne gjennomføres i fremtiden 
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Kretskonkurranse for småspeidere ved Isesjøbråten 1. – 3 juni 2018 
Teknisk arrangør: Lande speidergruppe 

Deltagende grupper: Askim, Hafslundsøy, Lande, Marker, 

Rakkestad, Sarpsborg Fsk, Spydeberg, Tomter, Trøgstad 

Antall deltagere: 102 Bever og småspeidere 

Antall leder/foresatte hjelp: 48 (disse går utenfor betaling) 

Vinner av kretskonkurransen, bever: Marker 2    Gruppe : Marker 

Vinner av kretskonkurransen: Askim 1 og Rakkestad 1 Gruppe : 

Askim 

Vær: Strålende sol fra begynnelse til slutt 

Ledere: Positive fra begynnelse til slutt 

Alt har gått veldig bra. På fredag kom gruppene fra 16.30 , til 19.30. Klokken 20.00 hadde vi åpnings aktivitet. 

Lørdag var det 4 økter, der vi hadde satt sammen grupper som skulle samarbeide om øktene, så alle 

speiderne gjorde alt. Dette fungerte veldig bra. Øktene var: vann aktivitet, lommebok av gaffa teip, Male seg 

en personlig caps, realfag med eksperimenter. 

Mellom øktene ble det bading, og veske-inntak. På kveldens leir bål deltok alle gruppene, nesten… 

Søndag la vi opp k.k. med en rett løype, og pulje start. Det ble dessverre litt venting, før start. Men speiderne 

var veldig tålmodig. Løypen var på 8 poster, og speiderne synes det gikk veldig greit, selv i veldig varme. 

Vi avsluttet nesten en time før planlagt. Det var fordi postmannskap sendte inn poengsummer, og ansvarlig 

for utregning var effektiv. 

Evaluering/erfaringer 

- Den gode ideen med flagg fra diverse land, forsvant under planleggingen. Men et par grupper hadde 

forberedt dette! 

- Kretskonkurransen bør gå Lørdag 

- En glede å arrangere når alle er så positive 

- Neste leir planlegger, bør legge k.k. på Lørdag. Gruppene har som oftest nok postmannskap. Speiderne er 

litt mer motiverte. Løypa bør ikke være for lang. Det blir ingen vente tid på resultatene. Mitt forslag er , 2 

økter lørdag formiddag, k.k. lørdag ettermiddag, 2 økter søndag formiddag. De aller fleste grupper ønsker k.k. 

på lørdag. 
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NM i Speiding på Nøtterøy 
 I år var NM på Oserød skole på Nøtterøy 15. – 17.juni 2018 

Speidere fra Halden, Fossekallen og Tomter speidergruppe var årets deltagere fra 

ØØK. 

Fredagen rigget de seg til på ett jorde nedenfor skolen og det var åpningsarrangement. 

Lørdagen var en aktiv dag i sola, med mye bæring av utstyr, det var orientering, hemmelig oppgave- 

værhane, matkonkurranse og leirbål. 

Søndag var det rundløype, pakking, avslutning og hjemreise. 

 

Plassering ble: 

1. Halden (16.plass) 

2.  Tomter (33. plass) 

3.  Fossekallen (76.plass) 

 

Det var totalt 121 patruljer som deltok i årets NM 
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Rapport fra Vandrertur #7 28. – 30. september 2018 
Tema for turen denne gangen var «Her var det mørkt og vått». 11 glade vandrere (3 Askim, 2 Lande, 2 

Rakkestad, 1 Spydeberg og 3 Tomter) møtte opp ved parkeringen til Romsåsen i Askim. Vi gikk til nikkeltunet 

hvor vi lagde en bedre versjon av pølse og lompe på bålpanne. Denne kvelden skulle brukes til å gjøre dne 

«mørke» delen av turen. Deltagerne skulle 

snike seg rundt i skogen og løse oppgaver for å 

prøve å finne ut mest mulig om «oppdrag 

Storskog». Det var «vakter» som patruljerte 

området og et bål hvor noen satt og snakket 

om oppdraget. For å ikke bli sett av vaktene så 

fikk deltagerne en rask opplæring i bruk av 

camo-smike og fikk mulighet til å bruke dette 

selv. Vi holdt på frem til kl 0:00, ingen greide å 

løse hele oppdraget men vi var enige om at tiden gikk fort og det var gøy. Etter rask «debrief» og vask av 

ansikt ol. så la vi oss i soveposene frem til neste dag. 

Lørdag startet med god frokost – forsvarets feltrasjon. Etter frokosten så fikk vi kjøre en del zipline før det bar 

avsted til den «våte» delen av turen; vi dro til Østfoldbadet. Det badet vi og koste oss i noen timer før vi dro 

tilbake til Romsåsen. På veien tok vi med takeawaypizza som vi spiste i Gildehallen. Etter pizza så spilte vi alle 

et enkelt «pen and paper» rollespill. Her brukte vi terninger for å slåss mot edderkopper, finne spor, drike 

dører og ha det gøy. Resten av kvelden gikk til å ha leirbål ute. Natt til søndag var det mange av deltagerne 

som benyttet seg av muligheten til å sove inne i gruvene.  

Søndag var det en god frokost laget på bål ute. Etter det så tok Bjørnar «gruveslusk» Karlsen oss med på en 

god omvisning i og utenfor gruvene. Her fikk vi se mange stedet som normalt er avstengt for publikum.  

Turen ble som vanlig avsluttet med «2+1», merkeutdeling til de som ikke hadde vært med på vandrertur før 

og utdeling av shemag til den som har vært med på flest turer. Det var Nina fra Tomter som vant shemagen 

denne gangen.  

Ledere som var med denne gangen var: 

Bjørnar, Karine, Lill og Øystein fra Askim, 

og Kristian og Haakon fra Spydeberg. Vi 

fikk også god hjelp fra roverne Hans Erik, 

Frida og Liv fra Froskene roverlag under 

aktiviteten på fredag kveld / natt. 

«Vi var alle enige om at det hadde vært 

en bra tur» 
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Høstforum i Askim 13. – 14 oktober 
Kretsstyret inviterte til høstforum i midten av oktober og ca. 45 speidere, rovere og ledere fra Askim, 

Fossekallen, Marker, Tomter, Lande, Halden, Trøgstad, Sarpsborg FSK og Rakkestad speidergruppe var 

deltagere på samlingen gjennom disse 2 dagene. 

Det ble gjennomført arbeidsøkter på følgende temaer; Budsjett, Terminliste, Kretskonkurranse tropp og 

Patruljen i samfunnet 

Det ble gitt informasjon om kretsleir, landsleir 2021 og vintertur rover. 

Det var flotte rammer for arrangementet som var lagt til Askim Museum 
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Speiderforum og roverforum 19 – 21.oktober på Sola i Stavanger 
Speider- og roverforum er der hvor speidere fra hele Norge møtes og diskutere 

om hva vi skal sende videre til speidertinget, der saker formelt vedtas. Det var 

mange saker som er innsendt fra kretsene i Norge. Simen fra Spydeberg og 

Ronja fra Fossekallen var våre valgte speiderrepresentanter, og Thomas F. 

Karlsen, og Tana Meyer representerte roverne. De syntes samlingen var 

interessant og at de lærte mye. I tillegg fikk de et flott merke. 

 

Speidertinget på Hell 2. – 4.november 2018 
ØØK stilte med 4 representanter på speidertinget i Trondheim i november 2018. 

Den kanskje viktigste saken som ble behandlet var nytt speiderløfte, en sak som virkelig engasjerer 

speiderorganisasjonen, og nytt speiderløfte ble vedtatt: 

 «Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre 

og leve etter speiderloven.» 

Det ble valgt ny speidersjef og nytt styre 

Ny speidersjef – Håvard Djupvik 

Nytt speiderstyre - I det nye styret har speidersjefen med seg 

visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide (39) og 

styremedlemmene Ane Nørstebø Laache (25) fra Nedre 

Buskerud krets, Eirik Ulltang Birkeland (26) fra Sogn og 

Fjordane krets, Ole Christian Wigestrand (30) fra Vesterlen krets, Peer-Johan Ødegaard (43) fra Salten krets 

(ØØK sin kontaktperson i styret) og Silje Kroken (22) fra Oslospeiderne. 
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Rovertur #2    1.-2. desember – Roverjulebord på Speiderborgen 
22 deltagere (Askim 3, Borg 3, Hafslundsøy 4, Halden 4, Lande 3, Rakkestad 1, Sarpsborg FSK 1, Spydeberg 1, 

Tomter 1 og Trøgstad 1) og rovermentor hadde julebord på Speiderborgen i Sarpsborg. Roverombudet 

serverte en treretters middag, men tradisjonell «Østfoldsk» julemat som hovedrett. Hovedretten ble Catret 

fra Henrys catering i Sarp, mens forrett og dessert ble laget på stedet av roverombudet.  

Flemming og Sigmund fra kretsstyret var på besøk og 

fortalte om regions leiren 2019, landsleiren 2021 og 

oppfordret sterkt til å melde seg til å være med i 

kretsen som ombud og kretsstyremedlem. De delte 

også ut store mengder godterier.  

Under middagen fortalte Thomas og Marie fra 

Halden om planene for Alpintur 2019 og forslag om å 

gå Besseggen som en fellestur for roverne i kretsen. 

Etter middag så ble kvelden brukt til utdeling av 

julegaver alle hadde med, kortspill, MYE godis spising 

og god sosialisering. På kvelden dro 10 hjem mens 13 

av oss sov en kort natt over til søndag. Vi hadde en god restefrokost før vi gjorde en meget god og rask 

fellesvask av hytten. 

Alle deltagerne var klare for at dette er noe som også må gjøres neste år. Avtroppende roverombud 

anbefaler dette på det sterkeste da det er relativt lite jobb i forhold til hvor bra og sosialt det blir. 
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UKS – Sosial ledersamling i Rakkestad 11.desember 2018 
Styret inviterte gruppeledere med flere til UKS (Utvidet kretsstyremøte) og en sosial avslutning av 2018. 

Totalt var det 32 representanter til stede på Rakkestad Speiderhus. 

Styret brukte tiden til å orientere om aktiviteter gjennomført i 2018, samt å fortelle en del om fremtidige 

planer. Viktige diskusjoner fra Høst forum, som terminliste og budsjett ble behandlet og endelig versjoner 

fastsatt.  

Kretsleder orienterte om arbeidet med regionleir. Det kommer informasjon direkte til gruppene. ØØK har 

ansvaret for forsyning (mat), og det vil være behov for flere til å hjelpe til med dette.  

Igjen en fin «opplæring» for nye og yngre ledere, til å skaffe seg kompetanse på hvordan man arrangerer og 

gjennomfører større arrangement. Fint om gruppene kan promotere dette! 

Kretsleder orienterte også om den prosess styret hadde hatt i forhold til å fremme søknad for at IØK skulle få 

Landsleir i 2021, noe som ble vedtatt og stadfestet på Speidertinget.  

Christian Tefre og Bjørnar Kjellmann orienterte om sitt arbeide for hva som trengs av representanter til styret 

og ombud. 

Vi avsluttet kvelden med god julemat og fikk en fin sosial ramme om arrangementet 
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Styrkesituasjonen i ØØK 2018 
 Total 605 betalende medlemmer 31/12 2018 – dette er en nedgang med 33 medlemmer / 5% siste 

12 måneder 

 15 aktive speidergrupper, hvor Askim er kretsens største (110 medlemmer) og Tistedal Aremark FA 

er minst (12 medlemmer) 

 46% av kretsens medlemmer er jenter og 54% gutter (43/57% i 2017).  

 Gjennomsnittsalder i kretsen er 18,7 år – samme som for NSF. 

Medlemsantallet fortsetter å synke og vi nærmer oss hurtig 600-streken.  9 av 15 grupper har hatt negativ 

medlemsutvikling i 2018. 

  

To av kretsens grupper kan vise til ekstra positiv medlemsutvikling. Skjeberg speidergruppe (38%) har best 

prosentuell vekst – en fortsettelse på trenden som startet i 2017. 

Rakkestad speidergruppe har flest nye medlemmer (økning fra 43 til 54 speidere).  
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Aldersfordelingen i kretsen er innenfor normalen med flest medlemmer i barneskolealder. I 2018 ser vi en 

nedgang for antallet speidere i vandreralder, men en oppgang for unge rovere. 
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Økonomi 
ØØK har en solid og god økonomi. Vi gjennomførte 2018 med et null resultat, selv om det var lagt opp til et 

underskudd på hele 75.000,-. Avviket skyldes i sin helhet ikke gjennomførte aktiviteter. Ved at ØØK mangler 

personer i ombudsstillinger, er helt klart en viktig faktor på at aktiviteter ikke gjennomføres. 

Ombuds arbeid 
Småspeiderombudet 
I 2018 er det Lene Jensen fra Marker som har vært småspeiderombud. Hun har gjort en god jobb igjennom 

året og har gjennomført flokkleir. Lene har også vært meget aktiv i forhold til å bringe frem nye innspill til 

aktiviteter og prosjekter for småspeiderne. 

Speiderombudet 
Speiderombudet har i 2018 ikke vært besatt. Det er meget utfordrende å gjennomføre arrangementer til 

denne målgruppen uten dedikerte personer som kan påta seg slikt verv. 

Styret vil vurdere å redusere aktivitetsnivå, frem til man finner en mulighet å bemanne opp denne funksjonen 

Dog en stor takk til Øystein Bøhler, som arrangerte Vandrer tur! 

Rapport fra Roverombudet 2018 
I 2018 har roverlaget Froskene fra Askim vært roverombud. Øystein Bøhler har vært med som «mentor». 

Mathilde Svare og Ida Ødegaard har vært hovedkontaktpersonene for ombudet. 

Ombudet har arrangert 2 arrangementer i 2018, samt begynt en aktiv planlegging for 2019 

Tanker fra roverombudsmentor 
Det er mange rovere i ØØK, og mange som vil noe. Veldig mange sitter på sin egen «tue» og venter på at ting 

skal skje. Det er derfor viktig at vi fortsetter med å legge ut info på ook.no, Facebook, og andre sosiale 

medier. Jeg ser også at det å ta direkte kontakt med enkeltpersoner i lagene rundt kan gjøre mye for å dele 

informasjon og få de til å melde seg på. Vi er helt i starten på en «god gli» nå med rovere i ØØK og det er 

veldig viktig at vi ikke mister det momentet.  

Uformelle sosiale sammenkomster burde vi fortsette med da det snakkes og planlegges mye gode aktiviteter 

her. Vi holder også på speiderne lengre som gjør at vi senere kanskje kan få flyt på i lederpatruljene rundt om 

i grupper. 

Lederombudet 
Det har i 2018 ikke vært noe lederombud i ØØK, og ei heller det store aktivitetsnivå 

Det er meget utfordrende å gjennomføre arrangementer til denne målgruppen uten dedikerte personer som 

kan påta seg slikt verv. Styret vil vurdere å redusere aktivitetsnivå, frem til man finner en mulighet å 

bemanne opp denne funksjonen 
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Fremtidsplaner  
Kretsens viktigste oppgave i tiden fremover er uten tvil å snu medlemstap til medlemsvekst. Speiding skjer 

ute i gruppene, men kretsen kan være støttende for de som trenger det, samlende for alle og en resurs som 

kan hjelpe der det trengs. Sammen står vi sterke! 

Tiden frem til landsleir 2021 er den beste muligheten vi har til å sterke vårt samarbeid, skape spennende og 

utfordrende speideropplevelser samtidig som vi kan forvente god synlighet i lokalsamfunnet. Kretsen blir et 

naturlig bindeledd mellom landsleirpatruljen og våre speidergrupper. Vi kan hjelpe med å finne 

resurspersoner, identifisere spennende muligheter i lokalområdet og sette vårt Østfold-preg på landsleir 

2021. 

I mellomtiden har vi en gylden mulighet til å forbedre samarbeidet med våre nabokretser allerede nå i 

sommer. Fredrikstad, Follo, Oslo, Romerike og Glåmdalen krets arrangerer regionleir i Kragenäs sammen med 

oss i Østre Østfold. Her oppfordrer vi alle kretsens grupper til å bli med hvis dere ikke allerede har lagt andre 

planer.  

Mangelen på ombud i 2018 ledde til mangelfulle eller helt fraværende aktiviteter for kretsens speidere og 

ledere. Motiverte ombud for alle aldersgrupper hjelper oss å skape gode speideropplevelser, 

kompetanseheving på peff- og lederkurs og ikke minst morsomme konkurranser. En mulig vei fremover er at 

grupper tar på seg ombudsrollen istedenfor enkeltindivider. Det er og mulig vi må legge inn «ombudsrollen» i 

kretsens rulleringsliste for å unngå at vi står uten valgte ombud i fremtiden. 

Sist med ikke minst ønsker jeg å rette en stor takk til alle de som har bidratt under 2018. Det er enkelt å klage 

– men enda viktigere å gi skryt der det er fortjent. Ingen nevnt – ingen glemt! 

Nøkkelorden for kretsstyret er fortsatt:  

ÅPENHET, KOMMUNIKASJON, SAMARBEID, DELEGERT ANSVAR OG GOD 

SPEIDER-ÅND. 

 

For Østre Østfold Krets 

1.februar 2019 

 

Michael Zetterlund 

Kretsleder 


