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Årsrapport for Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund 

Driftsåret 2020 
Denne rapporten skal gjenspeile det arbeidet som er utøvet av styret i ØØK for driftsåret 2020 samt en 

oversikt over speiderarbeidet i ØØK for samme periode.  

Styret har i 2020 bestått av følgende medlemmer. 
Kretsstyre: 
 Kretsleder  Michael Zetterlund  Askim speidergruppe 

 Visekretsleder  Thomas Karlsen       Halden speidergruppe  

 Kasserer  Joakim Brøchner   Halden speidergruppe 

 Styremedlem  Flemming Hansen  Trøgstad speidergruppe 

 Styremedlem  Øyvind Pettersen  Lande speidergruppe 

Varamedlem   Lars Bekken   Skjeberg speidergruppe 
 Varamedlem   Signe Hagen Næsje  Halden speidergruppe  

Ombud: 
 Bever & Flokk  Jim Skare   Rakkestad speidergruppe 

 Tropp   Heidi Annie Lunde  Fossekallen Speidergruppe 

 Rover   Simen Thygesen   Lande Speidergruppe 

 Leder   Marianne Wiker Stensland Askim Speidergruppe 

Revisor 
Merete Nilsen Gnolden     Rakkestad Speidergruppe 

Valgkomite 
Jon Gunnar Olsen     Rakkestad Speidergruppe 

 Kristian Fog      Marker Speidergruppe 
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Styrets arbeid og sammensetning under 2020 
Styret har i løpet av 2020 gjennomført 1 fysisk kretsstyremøte, 3 digitale kretsstyremøter, 2 utvidede 

kretsstyremøter (UKS – møte der gruppeledere fra alle kretsens speidergruppe er med) og 6 arbeidsmøter. 

Styrets to vararepresentanter Lars og Signe har deltatt i styrearbeidet på lik linje med de andre 

styremedlemmene. Dette inkluderer alt fra å stille på møter, forberede saker og å representere kretsstyret på 

nasjonale samlinger. 

Kretsens ombud (Jim, Heidi, Simen og Marianne) har vært invitert på ca. halvparten av våre møter. De er 

meget delaktige i kretssstyrets beslutninger og sterke resurser vi setter stor pris på. 

Året 2020 har stort sett dreid seg om korona og hvordan vi kan gjennomføre våre planlage aktiviteter. Med 

en smittesituasjon i konstant forandring har vi måtte avlyse mesteparten av det vi ønsket å gjennomføre. 

Prosessen frem til en avlysning er ofte følelsemessig vanskelig, men det ble lettere etter hvert – øvelse gjør 

mester. 

 
Michael, Flemming, Øyvind, Thomas, Signe og Lars på første (og eneste fysiske) kretsstyremøte i 2020  
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Oversikt gjennomførte aktiviteter 2020 
Planlagte aktiviteter for ØØK 2020  Resultat 

   

Under speideråret 2020 har de aller fleste av våre planlagte aktiviteter blitt forandret, innstilt eller flyttet til 

annet tidspunkt. Året startet med et høyt ambisjonsnivå og vi gjennomførte kretsting, vandrertur og nesten 

alpintur for rover og vandrere. Deretter ble det koronapandemi og brått mye vanskeligere å drive speiding.  

Styret, tekniske arrangører og ombud arbeidet lenge hardt med å finne trygge løsninger for å kunne 

gjennomføre våre planer og gi et godt tilbud til våre speidere, men resultatet ble nesten alltid kansellering 

eller flytting til annen dato. I 2019 var januar eneste måned uten speideraktiviteter i regi av kretsen – i 2020 

var januar og februar de eneste månedene med gjennomførte aktiviteter på kretstnivå. 

  

Terminliste 2020 - Østre Østfold Krets
Sist oppdatert: 22.11.2019 Morten Nygård

Dato Dag Flokk Tropp 13-16 Rover Leder Krets Region Nasjon Int.nasjon

Februar

01/02 lørdag Kretsting

17/02-23/02 mandag-søndag

28/02-01/03 fredag-søndag
Vandrertur 

#9

Mars

13/03-15/03 fredag-søndag

27/03-29/03 fredag-søndag

27/03-29/03 fredag-søndag

April

04/04-13/04 lørdag-mandag

04/04-05/04 lørdag-søndag
"Helt på 

Grensen"

17/04-19/04 fredag-søndag KS/KL KS/KL

23/04 torsdag

24/04-26/04 fredag-søndag KK Rover

Mai

01/05 fredag

08/05-10/05 fredag-søndag
Små-

speiderleir

17/05 søndag

21/05-24/05 torsdag-søndag

Juni/Juli

30/05-01/06 lørdag-mandag

05/06-07/06 fredag-søndag NM i Speiding

August

21/08 fredag

September

29/08-06/09 lørdag-søndag

05/09-06/09 lørdag-søndag Kick-off

11/09-13/09 fredag-søndag ?? RR 5kamp

25/09-27/09 fredag-søndag
Vandrertur 

#10

Oktober

28/09-06/10 lørdag-søndag

09/10-11/10 fredag-søndag
Rover-

Speiderforum

10/10 lørdag
Småspeider-

løft

16/10-18/10 fredag-søndag JOTA - JOTI

23/10-25/10 fredag-søndag

November

01/11 søndag Høstforum

13/11-15/11 fredag-søndag Speider-ting

27/11-29/11 fredag-søndag Julebord

Desember

08/12 tirsdag

Februar

07/02 søndag Kretsting

Rover og Speider-

forum

JOTA/JOTI

Trinn #3

NM Speiding (1-3.plass 

fra KK Tropp

UKS møte / julebord

Speidertinget 2020

17.mai

Vinterferie

Trinn #2

PEFF 2

KK Tropp

Alpintur

Påske

St.Georg dagen

Arbeidernes dag

Kristi Himmelfartshelg

Pinse helg

Sosial ledersamling

Friluftslivets uke

Høstferie

Terminliste 2020 - Østre Østfold Krets
Sist oppdatert: 31.12.2020 Michael Zetterlund

Dato Dag Flokk Tropp 13-16 Rover Leder Krets Region Nasjon Int.nasjon

Februar

01/02 lørdag Kretsting

17/02-23/02 mandag-søndag

28/02-01/03 fredag-søndag
Vandrertur 

#9

Mars

13/03-15/03 fredag-søndag

27/03-29/03 fredag-søndag

27/03-29/03 fredag-søndag

April

04/04-13/04 lørdag-mandag

04/04-05/04 lørdag-søndag
"Helt på 

Grensen"

17/04-19/04 fredag-søndag KS/KL KS/KL

23/04 torsdag

24/04-26/04 fredag-søndag KK Rover

Mai

01/05 fredag

08/05-10/05 fredag-søndag
Små-

speiderleir

17/05 søndag

21/05-24/05 torsdag-søndag

Juni/Juli

30/05-01/06 lørdag-mandag

05/06-07/06 fredag-søndag NM i Speiding

August

21/08 fredag

September

29/08-06/09 lørdag-søndag

05/09-06/09 lørdag-søndag Kick-off

11/09-13/09 fredag-søndag RR 5kamp

25/09-27/09 fredag-søndag
Vandrertur 

#10

Oktober

28/09-06/10 lørdag-søndag

09/10-11/10 fredag-søndag
Rover-

Speiderforum

10/10 lørdag
Småspeider-

løft

16/10-18/10 fredag-søndag JOTA - JOTI

23/10-25/10 fredag-søndag

November

01/11 søndag Høstforum

13/11-15/11 fredag-søndag Speider-ting

27/11-29/11 fredag-søndag Julebord

Desember

08/12 tirsdag

Februar

07/02 søndag Kretsting

Speidertinget 2020

UKS møte / julebord

Sosial ledersamling

Friluftslivets uke

Høstferie

Rover og Speider-

forum

JOTA/JOTI

Trinn #3

KK Tropp

Arbeidernes dag

17.mai

Kristi Himmelfartshelg

Pinse helg

NM Speiding (1-3.plass 

fra KK Tropp

Vinterferie

Alpintur

Trinn #2

PEFF 2

Påske

St.Georg dagen



 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

Østre Østfold Krets. PB 228. 1891 Rakkestad. Kretsleder Michael Zetterlund     Side 4 

Lyspunkter 
Til tross for et vanskelig år kan vi i ØØK se tilbake på noen lyspunkter. Mange av kretsens grupper har klart å 

gjennomføre aktiviteter og sommerleir på lokal nivå. I tillegg har vi som teknisk leverandør levert et flott 

speider- og roverforum i Askim. Vi har også deltatt på samme forum som delegater, i tilegg har vi deltatt på 

digitalt speiderting arrangert av forbundet.  
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Detaljerte aktivitetsrapporter for 2020 
Aktivitetsrapporten som følger gir en oversikt over gjennomførte og innstilte arrangement. 

Kretsting i Tomter 
Målgruppe: valgte representanter for alle kretsens speidergrupper. 

Deltakelse: 52 personer (6 speidere, 14 rovere og 32 ledere) 

Sted: Tomter idrettspark    Dato: 1.februar 2020 

I år var vi på Tomter Idrettspark og de hadde gjort en god jobb med bra mat og god kake. Kretstinget foregikk 

uten noen store hendelser eller diskusjoner. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb med å fylle de ulike ledige 

vervene som var. En del gode innspill på forslag til ulike aktiviteter vi kan gjennomføre i løpet av året. Det ble 

også besluttet å utvikle en guide for ombudene. Der skal det blant annet stå hvilke arrangementer de har 

ansvaret for og hvilke de bør gjennomføre. Skal også være med tips og triks til neste ombud. 

Andy Hyde, leirsjef for Agenda 2021, informerte om arbeidet frem mot neste landsleir. 
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Alpintur 2020 
Målgruppe: Rovere og vandrere i ØØK 

Deltakelse: totalt 25 deltakere – 7 speidere og 18 rovere 

Sted: Trysil ungdomsskole og Trysil alpinanlegg  Dato: 13-15.mars 2020 

Avlyst 1 dag i forveien grunnet Covid-19 

Det ble planlagt reise med Nesodden Turbuss fra Tunejordet, Sarpsborg til Trysil Ungdomsskole. De skulle 

kjøre oss frem og tilbake på bakken på lørdag, til bakken på søndag morgen og hjem til Tunejordet på søndag 

ettermiddag. 

I bakken skulle vi ha en basecamp der vi serverer mat og varm drikke og ett samlingssted for alle deltagere. 

På skolen skulle vi ha bordtennisturnering, film og sosialt ”bli kjent” opplegg. 

Dessverre vokste Covid-19 raskt i Norge etter stort smitteutbrudd i Alpene. Det ble besluttet å avlyse 

arrangementet to timer før Regjeringa besluttet å stenge og avlyse alle arrangementer i hele Norge ut april. 

Vi følte da at vi hadde gjort en riktig beslutning. 

 
Illustrasjonsbilde fra turen i 2019 
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Vandrertur #9 
Målgruppe: Speidere i aldersgruppen 13-16 

Deltakelse: Totalt: 16 (17)  Speidere: 12 (12)  Rovere: 1 (1)  Ledere: 3(4) 

(antall opprinnelige deltagere i parentes.) 

Sted: Søndagsskolehytta, Trømborgfjella   Dato: 28. feb - 1. Mars 2020 

Turen startet ved parkeringen ved Igletjern fredag kveld. Der delte vi oss opp i patruljer og gikk samlet til 

leirstedet for kvelden som var vestsiden av Ertevann. Vel fremme til leirstedet så satte vi opp tarps til å sove 

under, tente bål, spiste varme polarbrødsmørbrød og fortalte røverhistorier frem til vi al oss.  

Lørdag morgen våknet vi til nysnø og grøt laget på bål. Patruljene gikk selv til Ertevannhytten på andre siden 

av vannet (alle valgte å gå rundt). Vel fremme så fyrte vi opp i peis og ovn i hytten for å få god varme til etter 

isbadingen. Lunsjen – omlett i pose – ble laget på bål ute.  

Etter en god lunsj så var det tid for turens høydepunkt – isbading. Øystein hadde hugget hull i isen ca. 4 

meter fra land. Isen var ca 7 cm tykk. Det var ikke dypere enn at det gikk ann å stå på bunne, men det ga 

allikevel god trening i isbading. Alle som badet hadde på seg ullundertøy, sekk (for oppdrift) og kroppsele 

bunnet fast i tau som sikkerhet. Isbaderne måtte selv ta seg opp på  land ved å bruke ispigger. Det var ikke 

alle deltakerne som valgte å isbade – noe noen var glad for og andre litt lei seg for i ettertid.  

Kvelden gikk til å spise en god viltgryte, kortspill og mange hyggelige samtaler til langt på natt i det varme 

hytten, mens det var nesten snøstorm utenfor.  

Søndag morgen gikk til spise standard vandrerturfrokost (egg, bacon og bønner) før vi vasket oss ut av hytte, 

bygde snømenn og satte i marsj hjemover. Ved igletjern hadde vi evaluering av turen og utdeling av 

Vandrerturmerke til nye deltakere og isbadermerke til oss som hadde isbadet. 

Vi var alle helt enige om at dette hadde vært den beste vandrerturen til nå. 

  
Øystein viser hvordan isbade   Deltakerne foran søndagsskolehytta       
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KL/KS samling 
Målgruppe: Kretsledere og kretsstyremedlemmer  

Deltakelse: 1 (kretsleder) 

Sted: Nettmøte      Dato: 18.april 2020 

Samling for alle NSF sine kretser, komite speiding, speiderstyret og forbundskontoret. 

Hyggelig heldagssamling med speiderstyre, kretsledere fra speidernorge og inviterte gjester. Fint å få tips på 

hvordan vi best kan håndtere speiding i korona-tider og få mer informasjon om forbundets planer fremover- 

Møtet var interaktivt og med flere gruppe-sesjoner. 

 
Det aller første 100% digitale ferdighetsmerket ble  

utdelt til alle deltakere. Dette var for gode kunnskaper  

og erfaring med bruk av PDF-filer 
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Speider og roverforum 2020 
Målgruppe: Rovere og speidere fra hele speidernorge 

Deltakelse:  

Totalt: 67 (+ 30 digitalt) Speidere: 36 (+ 11 digitalt) Rovere: 31 (+ 19 digitalt) 

+ ca. 20 flinke ledere og rovere fra ØØK i rollen som vertsskap og stab 

 

Sted: Askim Ungdomsskole    Dato: 9-11.oktober 2020 

Speider- og roverforum er der speidere fra hele Norge møtes for å diskutere hva som 

skal sendes videre til Speidertinget, der saker formeldt vedtas. I år var det mange 

spennende saker som ble diskutert og til slutt stemt over. Dette var et av få fysiske møtepunkter for speidere 

i år, grunnet koronapandemien. I forbindelse med dette var det også flere som deltok på forumene digitalt. 

Aurora Støkken Leren og Nina Birgitte Aanestad fra Tomter speidergruppe var våre valgte 

speiderrepresentanter, og Liv Agneta Trobe fra Askim og Signe H. Næsje fra Halden var våre valgte 

roverrepresentanter, der Signe deltok digitalt. De synes samlingen var interessant og lærerik. 
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Speidertinget 2020 
Målgruppe: Tropp og rovere  

Deltakelse:  

Totalt: 142   Speidere: 5   Rovere: 51    Ledere: 86 

Fra ØØK:     Rovere: 2  Ledere: 3 

Sted: Nettmøte    Dato: 13-15.november 

I de siste ukene før speidertinget ble avholdt ble det diskutert flere ganger om tinget burde gjennomføres 

digitalt eller fysisk. Det ble rett før helgen besluttet at hele arrangementet skulle gjennomføres digitalt via 

Zoom.  

Dette var som ventet mye delte meninger om, ikke minst med mulighetene for stemming og muligheten for 

hemmelig valg. Inntrykket etter helgen er positivt og vi følte at speiderstyret gjennomførte ett veldig 

vellykket arrangement. 

På speidertinget fra Østre Østfold Krets deltok Aurora Støkken Leren, Therese Minge, Thomas Francis Karlsen, 

Anette Tefre og Michael Zetterlund.  

Vi kommuniserte internt via en messengergruppe og delte ulike meninger der.  

På forrige ting ble det besluttet å endre speiderløftet. Ikke uventet kom det nye forslag til andre ordlyder på 

dette tinget. De ulike forslagene ble diskutert godt og lenge, men forslagene falt. 

Det ble også ryddet opp i lovverket og formuleringene, uten at dette har noen store innvirkninger. 

Både arbeidsplan og visjonen for Norges Speiderforbund ble også grundig diskutert. Vi var stort sett alle enige 

at vi ønsket å vokse, bli sett og bli større, men med ulik formulering på dette. 

Visjon 2024 – Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. 

 
Kretsleder ordnet eget leirbål 
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Styrkesituasjonen i ØØK 2020 
• Total 641 betalende medlemmer 31/12 2020 – dette er en nedgang med 28 medlemmer / -4% for 

medlemmer under 26 år siste 12 måneder. 

• 14 aktive speidergrupper, hvor Askim er kretsens største (123 medlemmer) og Hafslundsøy (som er 

under nedleggelse) er minst. (5 medlemmer) 

• 45% av kretsens medlemmer er jenter og 55% gutter. (27% jenter og 63% gutter i NSF) 

• Gjennomsnittsalder i kretsen er 18,3 år. 

 

Kretsen har under 2020 på ny negative medlemsutvikling til tross for flere grupper som har hatt god 

rekruttering. Speiding med nettmøter og få fysiske samlinger er utfordrende på mange måter, men kanskje 

spesielt vanskelig å holde på nye medlemmer som ennå ikke har opplevd speiding under normale forhold.  

Samtidig er en tilbakegang med 28 medlemmer / 4% naturlig i forhold til de utfordringer vi har hatt under 

2020. Til sammenlignings så har NSF har hatt en tilbakegang på 2,9% under 2020, så vi ligger ikke langt unna 

gjennomsnittet. Her håper vi alle grupper kan bidra til å snu medlemutviklingen tilbake til «oppgang» 

gjennom god rekruttering og flotte aktiviteter etter hvert som samfunnet åpner opp på ny. 

 

Tre av kretsens grupper kan vise til ekstra positiv medlemsutvikling i 2020.  

• Spydeberg speidergruppe har doblet antallet medlemmer (fra 18 til 36),  

• Trøgstad speidergruppe har vokst med 23% (5 nye medlemmer) 

• Askim speidergruppe har gått fra 123 til 134 medlemmer.  
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Aldersfordelingen i kretsen er innenfor normalen med flest medlemmer i barneskolealder.  

I 2020 ser vi en økning for antallet speidere i aldersgruppene 8 år og 12-13 år. Størst tilbakegang er det i 

alderen 7 år, 9-11 år og 14-15 år.  
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Økonomi 
Vår krets har historisk sett hatt en sterk økonomi og vi har i mange år budsjettert med underskudd for å 

prioritere mest mulig penger til aktiviteter og andre medlemstilbud. På kretstinger 2020 budsjeterte vi et 

«rekordunderskudd» for 2021 for å kunne støtte alle planlagte aktiviteter maksimalt. Planen var å få et 

negativt resultat med drøye 100.000 kroner i underskudd. Etter et vanskelig 2020 med ekstremt mange 

avlyste arrangement, kombinert med rekordstøtte fra ØBUR så leverte vi et overskudd på hele 196.000 

kroner. 

 

Det er noe usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter, så «penger på bok» kan komme godt med i 2021-2022. 

Mye av våre inntekter er basert på gjennomførte aktiviteter i forrige kalenderår. Her har vi fått signaler fra 

fylket at de kommer til å betale ut tilsvarende sum som for 2019, da de aller fleste lag og organisasjoner 

hadde ekstraordinært lavt aktivitetsnivå grunnet korona-restriksjoner i 2020. Dette er en politisk beslutning i 

fylket, så vi kan ikke regne med at det blir slik.  
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Fremtidsplaner  
Kretsens viktigste oppgave i tiden fremover er å støtte gruppene og hjelpe med å arrangere gode og 

tradisjonelle speideraktiviteter for barn og unge. Vi mener at gode fellesarrangement er den beste måten vi 

kan bidra til å beholde de medlemmer vi har, og forhåpentligvis også rekruttere nye. 

Kretsstyret regner ikke med at vi har normale forhold før tidligst etter sommerferien, men ønsker å satse 

ekstra mye når restriksjonene etter hvert letter. Samtidig så ønsker vi å utfordre oss selv til å gjennomføre så 

mange planlagte arrangement som mulig på en trygg og forsvarlig måte frem til da. Her ser vi for oss at 

overnattingsturer som kretskonkuranse for tropp og småspeiderleir kanskje kan gjennomføres som «hybrid»-

arrangement med en blanding av hjemmeoppaver og 1-dags samlinger. 

Kretsen ønsker og å søke som arrangør for NM i speiding i 2022 med festningen i Halden som arena. Dette er 

i tråd med den langtidsplan som ble vedtatt på kretstinget i 2020.  

Sist med ikke minst ønsker jeg å rette en stor takk til alle de som har bidratt under det helt spesielle 

speideråret 2020. Ingen nevnt – ingen glemt! 

Nøkkelorden for kretsstyret er fortsatt:  

ÅPENHET, KOMMUNIKASJON, SAMARBEID, DELEGERT ANSVAR OG GOD 

SPEIDER-ÅND. 

For Østre Østfold Kretsstyre 

31.januar 2021 

 

Michael Zetterlund 

Kretsleder 


