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 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

 

Sak 7.1. Terminliste 7.2.2021 – 6.2.2022 

Innsender: Styret  

Omhandler: Alle aktive medlemmer 

 

Innledning: 

Styret har i arbeidet mye med å få forankret ny terminliste. Saken ble bredt diskutert på UKS 

møte i desember 2020, med ombuden og i kretsstyrer. 

 

Det er styrets oppfattelse at fremlagte terminliste er et felles resultat hvor alle hensyn er 

ivaretatt etter beste evne. 

 

Grunnet generell uforutsigbarhet og behov for forskjellige grader av smitteverntiltak under 

pågående Korona-pandemi så vil terminlista bli kontinuerlig oppdatert og tilpasset under 2021. 

Ambisjonen er å gjennomføre flest mulig arrangement på en trygg måte for å skape gode 

speideropplevelser for våre medlemmer. Hvis mulig så blir innstilte arrangement flyttet til 

senere tidspunkt i 2021. 

  

Styrets innstiling: 

Styret anbefaler at fremlagte terminliste godkjennes. 
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Hovedpunkter av aktiviteter i terminlisten 2021 

 

Alpintur 

• Roverombudet og styret planlegger også i år en «alpintur» for rovere og vandrere. For å 

gjøre arrangementet mer korona-sikkert og tilgjengelig for flere vil turen bli til et av 

våre lokale alpinanlegg.  

Ledertrening 

• Våre ledertrenere har lagt opp til 2 helger på våren og en på høsten. Her oppfordrer vi 

flest mulig av våre «nye» ledere til å gripe sjansen og bli med! 

Aktiviteter Småspeider 

• Det legges opp til Småspeiderleir kombinert med kretskonkurranse i mai 

• Det skal i arrangeres «Småspeiderløft» på høsten etter samme modell som i 2019.  

Aktiviteter Tropp  

• Det skal gjennomføres Peff kurs #1 og #2 under 2021. 

• Ambisjonen er også å gjennomføre et førerpatruljekurs i tillegg til peffkurs 1 og 2 for å 

styrke arbeidet med og i kretsens førerpatruljer. Her er det mange grupper som ikke har 

en aktiv førerpatrulje pr.dags dato som får sjansen til å etablere en.  

• For vandrerne er det planlagt en vandrertur på høsten, samt at de kan delta på 

Alpinturen arrangert av Roverombudet. 

• KK -tropp blir arrangert i Halden i april 

Aktiviteter Rover 

• Alpintur for Rovere og 13 – 16 års speidere. Trysil 12-14. mars 

• «Helt på Grensen» i april 

• Kretskonkurranse for rovere sammen med troppen 

• Felles ØØK roverlag på Agenda 2021 

• Sosial samling sammen med kretsens ledere 20.august, som en «kick-off» av nytt 

speiderår. 

• Kick-off arrangement 4-5 september - oppstart nytt “roverår” 

• Julebord i november 

 

Aktiviteter Leder 

• Lederkurs på vår og høst.  

• Sosial ledersamling sammen med rover 20.august, som en «kick-off» av nytt speiderår. 

• UKS gruppeledermøte/julebord 8.desember 
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Terminliste 2021 - Østre Østfold Krets
Sist oppdatert: 04.02.2021 Michael Zetterlund

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

Februar

07/02 søndag Kretsting Kretsstyret

22/02-28/02 mandag-søndag

27/02-28/02 lørdag-søndag Speiderombudet

28/02 søndag Akedag Småspeiderombudet

Mars

12/03-14/03 fredag-søndag Roverombudet

12/03-14/03 fredag-søndag Lederombudet

29/03-05/04 mandag-mandag

April

03/04-04/04 lørdag-søndag
"Helt på 

Grensen"
Roverombudet

09/04-11/04 fredag-søndag KK Rover Speiderombudet

24/04-25/04 lørdag-søndag * Speidere som går siste året i  troppen kan ta Peff #2 uten å ha tatt Peff #1 Speiderombudet

23/04 fredag

Mai

01/05 lørdag

07/05-09/05 fredag-søndag Lederombudet

13/05 torsdag

17/05 mandag

21/05-24/05 fredag-mandag

28/05-30/05 fredag-søndag
Små-

speiderleir
Småspeiderombudet

Juni/Juli

00/01 lørdag NM i Speiding Nasjonalt

August

20/08 fredag Lederombudet

September

05/09-12/09 søndag-søndag

04/09-05/09 lørdag-søndag Kick-off Roverombudet

04/09-05/09 lørdag-søndag

11/09-13/09 fredag-søndag ?? RR 5kamp Nasjonalt

24/09-26/09 fredag-søndag Vandrertur Øystein++

Oktober

25/09-03/10 lørdag-søndag

09/10 lørdag
Småspeider-

løft
Småspeiderombudet

15/10-17/10 fredag-søndag JOTA - JOTI Nasjonalt

29/10-31/10 fredag-søndag Lederombudet

November

31/10 søndag Høstforum Kretsstyret

26/11-28/11 fredag-søndag Julebord Roverombudet

Desember

08/12 onsdag Kretsstyret

Februar

06/02 søndag Kretsting Kretsstyret

Vinterferie

Trinn #2

KK Tropp

Alpintur

Kristi Himmelfartshelg

St.Georg dagen

Arbeidernes dag

Påske

PEFF 1 

Peffkurs 2*

flyttes til høsten pga 

Kovid-19

innstilt pga Kovid-19

UKS møte / julebord

Trinn #1

JOTA/JOTI

Trinn #1

NM Speiding (1-3.plass 

fra KK Tropp)

Pinse helg

Sosial ledersamling

Friluftslivets uke

Høstferie

17.mai

Peffkurs #1


